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Slovník dôležitých pojmov a termínov

Podanie Priznania
ak vaše celkové zdaniteľné príjmy v ro-
ku 2021 presiahli sumu 2 255,72 eu-
ra, musíte si podať daňové priznanie. 
do celkových príjmov sa zahrnuje aký-
koľvek výnos, ktorý je predmetom da-
ne a nie je od nej oslobodený. Zahrnu-
je sa tam aj príjem dosiahnutý zo zdro-
jov v zahraničí. daňové priznanie za rok 
2021 musí podať zamestnanec do  
31. marca 2022.

TyPy daňových Priznaní
daňové priznanie typ a podávate, ak 
ste za príslušné zdaňovacie obdobie 
dosiahli iba príjmy zo závislej činnos-
ti, teda zo zamestnania na základe pra-

covnej zmluvy alebo dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného po-
meru. daňové priznanie typ B podáva-
te, ak ste za príslušné zdaňovacie ob-
dobie dosiahli aj príjem z podnikania, 
inej samostatnej zárobkovej činnosti, 
príjem z prenájmu nehnuteľnosti, prí-
jem z kapitálového majetku alebo os-
tatný príjem, ako napríklad príjem z ne-
peňažnej výhry, z predaja nehnuteľnos-
ti, príjem z vyplatenia podielového listu 
a podobne.

daňový rezidenT
rezident Slovenskej republiky (daňovník 
s neobmedzenou daňovou povinnosťou) 
je fyzická osoba, ktorá má na území 

Slovenska trvalý pobyt, bydlisko alebo 
sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní 
v príslušnom kalendárnom roku, a tiež 
právnická osoba, ktorá má na našom 
území sídlo alebo miesto skutočného 
vedenia. predmetom dane je príjem ply-
núci zo zdrojov na Slovensku aj v zahra-
ničí, takzvaný celosvetový príjem. nere-
zident Slovenskej republiky (daňovník 
s obmedzenou daňovou povinnosťou) 
je fyzická osoba, ktorá na území Slo-
venska nemá trvalý pobyt, bydlisko ani 
sa tu obvykle nezdržiava, a tiež právnic-
ká osoba, ktorá nemá na našom území 
sídlo alebo miesto skutočného vedenia. 
predmetom dane je príjem plynúci zo 
zdrojov na území Slovenska.

iná mena
ak rezident Slovenska nie je účtovnou 
jednotkou, môže sa rozhodnúť, aký 
prepočítací kurz použije pri prepočte 
zahraničnej meny na eurá.

druh Pomeru
na živnosť môže opatrovateľka praco-
vať zaregistrovaná buď v krajine výko-
nu práce, alebo v rodnej krajine. po-
dobne aj na zamestnanecký pomer je 
možné pracovať buď so slovenskou, 
alebo so zahraničnou agentúrou. pod-
ľa toho sa odvíjajú aj jej daňové po-
vinnosti. 

  (fun)

Kedy majú opatrovateľky 
nárok na daňový bonus

pri Slovenkách, ktoré opatru-
jú v zahraničí, je dôležité 
skúmať ich daňovú reziden-

ciu. Väčšina z nich je daňovými 
rezidentkami doma, keďže tu 
majú trvalý pobyt a blízke ro-
dinné vzťahy. V krajine, kde 
pracujú, sa následne považujú 
za nerezidentky.

Správne určenie rezidencie je 
dôležité, keďže sa od nej násled-
ne odvíja správne zdanenie.

Pokiaľ ide o opatrovateľku, 
ktorá je daňovníkom s neobme-
dzenou daňovou povinnosťou – 
teda má na území Slovenska tr-
valý pobyt alebo sa tu zdržuje 
viac ako 183 dní v kalendárnom 
roku, podáva daňové priznanie 
z celosvetových príjmov na Slo-
vensku.

Potvrdenie o zdaniteľných 
príjmoch a zaplatených odvo-
doch v inej krajine si v zahrani-
čí vyžiada od svojho zamestná-
vateľa a priloží ho ako prílohu 
k daňovému priznaniu. V ňom 
si môžu tiež uplatniť nezdaniteľ-

nú časť základu dane či požiadať 
o daňové bonusy.

Živnostníčky podávajú 
elektronicky
Podľa zákona o dani z príjmov 
je daňové priznanie za rok 2021 
povinná podať opatrovateľka, 
ktorej celkové zdaniteľné príjmy 
presiahli sumu 2 255,72 eura. 
Do celkových zdaniteľných príj-
mov sa zahrňuje aj ten, ktorý 
dosiahla v zahraničí. Následne 
sa v daňovom priznaní tento 
zahraničný príjem vysporiada 
spôsobom, ktorý je stanovený 

v zmluvách o zamedzení dvojité-
ho zdanenia.

„Opatrovateľky majú možnosť 
uplatniť si v daňovom priznaní ne-
zdaniteľnú časť základu dane, kto-
rá je za rok 2021 vo výške 4 511,43 
eura. A majú nárok aj na daňový 
bonus na zaplatené úroky či daňo-
vý bonus na dieťa, ktoré žije s ni-
mi v spoločnej domácnosti a kto-
ré sa sústavne pripravuje na po-
volanie, najviac však do 25 rokov 
života, ak tento daňový bonus ne-
poberá druhý z rodičov,“ vysvet-
ľuje súčasné pravidlá Slovenská 
komora daňových poradcov. Ná-

rok na daňový bonus pritom vzni-
ká pri príjmoch vo výške minimál-
ne 3 738 eur.

Komora ďalej upozorňuje, že 
živnostníčky sú povinné podať 
priznanie elektronicky. A práve 
živnosť je populárnou formou pra-
covného pomeru, najmä v zahra-
ničí. „Problém môže nastať, aj keď 
daňovník nevyplní všetky potreb-
né údaje alebo nepriloží potreb-
né prílohy. Prílohou daňového pri-
znania sú najčastejšie potvrdenie 
o zdaniteľných príjmoch zo závis-
lej činnosti, potvrdenie o zaplate-
ných úrokoch z úveru na bývanie 

– ak si uplatňuje daňovník daňový 
bonus na zaplatené úroky, rodný 
list dieťaťa alebo potvrdenie o náv-
števe školy,“ vymenováva komo-
ra daňových poradcov. Bez príloh 
totiž daňové priznanie nie je úpl-
né. Poradcovia tiež dodávajú, že 
sumy daňového bonusu a nezda-
niteľnej časti základu dane sa pra-
videlne menia, takže je potrebné 
vyplniť správnu sumu, platnú na 
rok 2021.

Pozor na dvojité zdanenie
Mnohé opatrovateľky ťahá práca 
do Rakúska, Nemecka a v po-
sledných rokoch dokonca aj do 
Holandska či Švajčiarska. Pri príj-
moch zo zahraničia sa však treba 
vyhnúť dvojitému zdaneniu. Na 
zamedzenie dvojitého zdanenia sa 
uplatní buď metóda vyňatia príj-
mov, alebo metóda zápočtu dane, 
a to podľa toho, akú metódu sta-
novuje príslušná zmluva. „Ak re-
zident Slovenskej republiky v zda-
ňovacom období poberal príjmy 
zo zamestnania vykonávaného 
v zahraničí, nemôže si sám vybrať 
štát, v ktorom bude tieto príjmy 
zdaňovať. V prípade vykonávania 
zamestnania v zmluvnom štáte je 
potrebné riadiť sa tiež príslušnou 
zmluvou o zamedzení dvojitého 
zdanenia, ktorá určí, ktorý štát 
má právo na zdanenie týchto príj-
mov,“ uvádza Finančná správa.

Aj napriek tomu, že príjem zo 
zamestnania v zahraničí podľa 
zmluvy zdaňuje štát, v ktorom sa 
závislá činnosť vykonáva, rezident 
má povinnosť uviesť tento príjem 
v daňovom priznaní podanom na 
Slovensku. Pri opatrovateľkách, čo 
robia na pracovnú zmluvu, sa po-
užije metóda vyňatia. Živnostníč-
ky si zas musia preštudovať zmlu-
vu o zamedzení dvojitého zdane-
nia medzi Slovenskom a danou 
krajinou. V nej je uvedené, či ma-
jú použiť metódu vyňatia alebo 
zápočtu.

Financie
Za opatrovateľské 
služby v zahraničí 
môžete žiadať 
o daňový bonus na 
zaplatené úroky či na 
dieťa alebo si uplatniť 
nezdaniteľnú časť 
základu dane. Pri 
príjmoch zo zahraničia 
dajte však pozor na 
dvojité zdanenie.

Nárok na daňový bonus opatrovateľkám vzniká pri príjmoch vo výške minimálne 3 738 eur.  SNÍMKA: ShutterStocK
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konflikT dvojiTej 
rezidencie
ak je daňovník považovaný za 
daňového rezidenta dvoch 
zmluvných štátov, dochádza 
ku konfliktu dvojitej 
rezidencie. ten je potrebné 
vyriešiť a zistiť, v ktorej 
krajine je rezidentom na 
účely svojich daňových 
povinností. rozhraničovacie 
kritériá sú v zmluve uvedené 
obvykle v nasledujúcom 
poradí:

Stály byt – daňovník má vo 
vlastníctve alebo v držbe byt, 
ktorý má stály charakter, je 
zariadený a udržiavaný na 
jeho stále použitie. nie je 
pritom rozhodujúce, či ho má 
daňovník vo vlastníctve alebo 
je prenajatý. musí mu však 
byť prístupný nepretržite.

Stredisko životných záujmov 
– S ktorým štátom má 
daňovník bližšie osobné 
a hospodárske vzťahy. Sem 
sa počítajú rodinné 
a sociálne vzťahy, trvalé 
bydlisko, zamestnanie, 
politické a kultúrne aktivity či 
majetkové pomery.

miesto, kde sa obvykle osoba 
zdržiava – Uprednostňuje sa 
ten štát, v ktorom sa 
daňovník zdržiava častejšie.

Štátna príslušnosť – ak je 
štátnym príslušníkom oboch 
štátov alebo žiadneho z nich, 
príslušné orgány upravia túto 
otázku vzájomnou dohodou.

denisa funtíková  ©hn

denisa.funtikova@mafraslovakia.sk

 Vyplnenie daňového 
priznania FO typ A
Daňovníčka Jana Zahraničná 
(daňový rezident Slovenskej 
republiky) vykonávala v me-
siacoch január až júl roku 2021 
závislú činnosť na území Slo-
venska pre slovenského zamest-
návateľa. Úhrn príjmov z tejto 
činnosti predstavoval v hrubom 
12 400 eur, sociálne poistenie 1 
165,60 eura, zdravotné poistenie 
496 eur a zaplatené preddavky 
na daň 1 551 eur. Od augusta 
do decembra 2021 sa daňov-
níčka zamestnala v spoločnosti 
so sídlom v Českej republike, 
v ktorej vykonávala závislú čin-
nosť. Český zamestnávateľ jej 

vyplatil hrubý príjem vo výške 
128 200 českých korún (5 000 
eur), z ktorého bolo odvedené 
povinné poistenie v sume 23 076 
korún (900 eur) a zaplatená daň 
bola vo výške 15 768,60 koruny 
(615 eur). Daňovníčka prepočí-
tala príjmy v českých korunách 
na eurá, pričom na prepočet si 

vybrala ročný priemerný kurz 
za rok 2021 (25,640 CZK/EUR) 
podľa kurzového lístka Európ-
skej centrálnej banky v roku 
2021.

 Vyplnenie daňového 
priznania FO typ B
Daňovníčka Zuzana Kováčová 
(daňový rezident Slovenskej 
republiky) dosahovala v roku 
2021 len príjmy zo živnosti vy-
konávanej na území Rakúska 
na základe rakúskeho živnos-
tenského oprávnenia (výkon 
opatrovateľskej činnosti). Úhrn 
príjmov z tejto činnosti predsta-
voval 18 640 eur, preukázateľne 
zaplatené povinné poistné v Ra-

kúsku 1 980 eur. Uvedené príjmy 
si daňovníčka vysporiadala 
v Rakúsku podaním daňového 
priznania v súlade s rakúskou 
daňovou legislatívou a zaplatila 
daň vo výške 2 744 eur. V daňo-
vom priznaní k dani z príjmov 
FO typ B daňovníčka uplatnila 
paušálne výdavky vo výške 60 
percent z dosiahnutých príjmov 
a zároveň si uplatnila daňový 
bonus na dieťa do šiestich rokov.

Daňovníčka Mária Nováková 
(daňový rezident Slovenskej re-
publiky) dosahovala v roku 2021 
len príjmy zo živnosti, ktorú vy-
konáva na území Rakúska na zá-
klade rakúskeho živnostenské-
ho oprávnenia (výkon opatrova-

teľskej činnosti). Úhrn príjmov 
z tejto činnosti predstavoval  
9 500 eur, preukázateľne zapla-
tené povinné poistné v Rakúsku 
980 eur. Uvedené príjmy daňov-
níčka v Rakúsku nezdaňovala, 
pretože jej v zmysle rakúskej da-
ňovej legislatívy nevznikla po-
vinnosť podať daňové prizna-
nie v predmetnej krajine. V da-
ňovom priznaní k dani z príjmov 
FO typ B daňovníčka uplatni-
la paušálne výdavky vo výške 
60 percent z dosiahnutých príj-
mov. Daňovníčka bola k 1. janu-
áru 2021 poberateľkou starobné-
ho dôchodku, pričom jeho celko-
vá výška predstavovala sumu  
6 600 eur.  (fun)

Ako postupovať pri vyplňovaní daňového priznania
príklady Z praxe

2 255,72
eUra

je suma, po ktorej presiahnutí 
je opatrovateľka povinná podať 

priznanie.


