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Dôležité termíny, pojmy a saDzby

 � ak vaše príjmy v roku 2021 
presiahli sumu 2 255,72 eura, 
musíte si podať daňové priznanie 
do stanoveného termínu 31. marca 
2022. ak ste zamestnanec, môžete 
požiadať zamestnávateľa o 
vykonanie ročného zúčtovania do 
15. februára 2022. musíte mu však 
predložiť potvrdenie o príjmoch 
fyzickej osoby, zrazených 
preddavkoch a daňovom bonuse. 
ak zamestnávateľa nepožiadate, 
potrebujete podať priznanie na 
tlačive typu a.

 � lehota na podanie priznania sa 
po uplynutí stanoveného termínu 

31. marca 2022 predlžuje na 
základe oznámenia o tri mesiace  
do 30. júna 2022. ak máte príjmy 
zo zahraničia, lehota sa predlžuje 
najviac o šesť mesiacov  
do 30. septembra 2022.

 � ako zamestnanec si môžete 
uplatňovať viacero daňových 
zvýhodnení. pri príjme rovnom alebo 
nižšom ako 19 936,22 eura je 
nezdaniteľná časť základu dane  
4 511,43 eura. Uplatniť si 
nezdaniteľnú časť základu dane na 
manžela či manželku si môžete, 
pokiaľ s ňou žijete v jednej 
domácnosti. V prípade, že vaše 

príjmy zo závislej činnosti 
predstavovali aspoň 3 738 eur, 
môžete si uplatniť bonus na 
vyživované dieťa. základ dane si 
zároveň môžete znížiť o príspevky 
na doplnkové dôchodkové sporenie 
v treťom pilieri.

 � V prípadie úmrtia daňovníka je 
daňové priznanie za príslušnú časť 
roka povinný podať dedič do troch 
mesiacov po smrti daňovníka, 
pričom daňový úrad môže túto 
lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, 
ak žiadosť dedič podá najneskôr 
15 dní pre uplynutím lehoty na 
podanie daňového priznania.

 � typy daňového priznania: typ a 
podávate, ak ste za zdaňovacie 
obdobie dosiahli príjmy iba zo 
závislej činnosti a zo zamestnania 
na základe pracovnej zmluvy alebo 
dohody. typ b, ak ste za 
zdaňovacie obdobie dosiahli aj 
príjem z podnikania, inej 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
príjem z prenájmu nehnuteľností, 
príjem z kapitálového majetku 
alebo ostatný príjem.

 � 15 percent je sadzba pre právnickú 
osobu, ktorá dosiahla za zdaňovacie 
obdobie zdaniteľné príjmy 
neprevyšujúce sumu 49 790 eur.

ide o úplne obvyklú situáciu. 
Daňovník dostáva príjmy z via-
cerých zdrojov. Ak však nie sú 

oslobodené od dane, musí ich 
uviesť vo svojom priznaní. Môže 
ísť o zisky zo závislej činnosti, 
z podnikania, z inej samostatnej 
zárobkovej činnosti, z prenájmu 
a z kapitálového majetku. Do 
zdaniteľných položiek vstupuje aj 
príjem zo zahraničných zdrojov, 
ak ide o rezidenta Slovenskej re-
publiky. „Akákoľvek kombinácia 
uvedených príjmov je súčasťou 
základu dane daňovníka, a teda 
sa bavíme o súbehu príjmov,“ 
vysvetľuje daňová poradkyňa 
Dagmar Bednáriková. HN zosu-
marizovali, k akým najčastejším 
situáciám dochádza a ako správ-
ne zdaňovať.

1. Hlavný pomer a živnosť
Ak vaše príjmy v roku 2021 
presiahli hranicu 2 207,10 eura, 
musíte si podať daňové priznanie. 
Do tejto sumy sa počítajú celkové 

príjmy. Pri súbehu hlavného pra-
covného pomeru a živnosti, z kto-
rej dostávate príjem, to musíte 
zohľadniť aj vo svojom priznaní.

V porovnaní s čisto samostat-
ne zárobkovou osobou nemusí-
te hneď na začiatku podnikania 
platiť preddavky zdravotnej pois-
ťovni, ktoré v roku 2021 predsta-
vovali mesačnú sumu vo výške 
76,44 eura. Ak váš príjem vlani 
nepresiahol 6 798 eur, nemusí-
te platiť sociálne odvody. V prí-
pade, že ste okrem príjmu zo za-
mestnania mali aj doplnkový zo 
živnosti, nemôžete už požiadať 
zamestnávateľa o vykonanie roč-
ného zúčtovania. Priznanie si 
musíte podať samostatne na tla-
čive typu B. Vyplníte ho elek-
tronicky na webovej stránke Fi-
nančnej správy.

2. Hlavný pomer a dohoda
Ak ste si minulý rok popri zamest-
naní privyrábali aj na základe 
dohody, musíte tieto príjmy uviesť 
v daňovom priznaní typu A. Ak 
vám však výnosy priniesol predaj 
nehnuteľnosti alebo živnosť, vtedy 
musíte použiť dokument typu B.

V prípade, že ste okrem zárob-
kov z hlavného pracovného po-
meru a dohody nemali žiadny 
iný príjem, môžete zamestnáva-
teľa požiadať, aby vám vypraco-
val ročné zúčtovanie. Musíte mu 
však predložiť potvrdenie o zdani-
teľných príjmoch. Pokiaľ si budete 
priznanie podávať samostatne, vy-
žiadajte si od zamestnávateľa po-
tvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

3. Živnosť a eseročka
Samostatne zárobkovo činná  
osoba musí podať daňové prizna-
nie, ak jej príjmy presiahli sumu  
2 207,10 eura. Je potrebné to uro-
biť aj v prípade, keď jej zárobky 
predstavovali nižšiu sumu, no 
vykázala daňovú stratu.

Musí vyčísliť základ dane, od 
zdaniteľných príjmov odpočítať 
daňové výdavky a zaplatiť poistné. 
Môže si uplatňovať paušálne vý-
davky, ktoré predstavujú 60 per-
cent príjmov, maximálne do výš-
ky 20-tisíc eur. Druhou alternatí-
vou sú preukázateľné výdavky.

Ak dostávate v pozícii samostat-
ne zárobkovo činnej osoby okrem 
toho aj príjem z podielu v eseroč-

ke, nepodávate si daňové prizna-
nie ako fyzická osoba, ale ako 
právnická osoba. Vtedy si nemô-
žete uplatniť nezdaniteľné časti 
základu dane, daňové bonusy ani 
paušálne výdavky. Na rok 2021 
platí sadzba dane vo výške 15 per-
cent. Týka sa tých daňovníkov, 
ktorých príjmy neboli vyššie ako 
49 790 eur. Ak vaše príjmy prevy-
šujú túto hranicu, uplatňujete si 
21-percentnú sadzbu.

4. Živnosť a dohoda
Slovenská legislatíva umožňuje, 
aby ste súčasne zarábali na živnosť 
aj na základe dohody. Ak vaše príj-
my minulý rok pochádzali z týchto 
dvoch zdrojov, musíte si podať 
priznanie na tlačive typu B. Pri 
práci na dohodu si potrebujete od 

zamestnávateľa vyžiadať potvrde-
nie o zdaniteľných príjmoch, ktoré 
uvediete vo svojom priznaní.

5. Príjem z prenájmu 
nehnuteľností a príležitostné 
príjmy
Pri príjme z príležitostnej čin-
nosti, z príležitostného prenájmu 
hnuteľných vecí, z prevodu cen-
ných papierov, z prevodu podielu 
v eseročke, komanditnej spoloč-
nosti alebo z prevodu v družstve 
si môžete uplatniť inštitút oslobo-
denia príjmu do výšky 500 eur.

Napríklad, ak zamestnankyňa 
vlani za desať mesiacov dosiahla 
doplnkový príjem z prenájmu by-
tu vo výške 4 500 eur a okrem toho 
zarobila 150 eur na predaji rúšok, 
v daňovom priznaní musí uviesť 
všetky tieto príjmy. Podľa Bedná-
rikovej môže v prípade príjmov 
z prenájmu a zo šitia rúšok využiť 
inštitút oslobodenia príjmu do výš-
ky 500 eur. „Avšak, pokiaľ jej vzni-
kol okrem príjmov zo závislej čin-
nosti súbeh z prenájmu nehnuteľ-
nosti a z príležitostných činností, 
oslobodenie si môže uplatniť za 
všetky príjmy iba raz v úhrne,“ ob-

jasnila. Bednáriková upozorňuje, 
že pri prenájme sa môžu výdavky 
uplatniť iba vo výške skutočne vy-
naložených, nie paušálnych. „Po-
zor aj na limitáciu výdavkov, kto-
ré sú pri prenájme obmedzené výš-
kou zinkasovaného príjmu časovo 
rozlíšeného na príslušné zdaňova-
cie obdobie,“ doplnila.

6. Súbeh s príjmom 
v zahraničí
Pokiaľ ste minulý rok dostávali 
príjem z prenájmu a zároveň zo 
závislej činnosti v zahraničí, ako 
daňový rezident Slovenska si na 
tomto území musíte vysporiadať 
svoju celosvetovú daňovú povin-
nosť. „Do priznania zahrniete 
nielen príjmy plynúce zo zdrojov 
na území Slovenska – príjmy 
z prenájmu nehnuteľnosti, ale aj  
príjmy plynúce zo zdrojov v za-
hraničí,“ vysvetľuje Bednáriková.

Zároveň podotkla, že pri príj-
moch zo závislej činnosti v Českej 
republike si s cieľom zamedzenia 
dvojitého zdanenia môžete uplat-
niť metódu vyňatia príjmov. To 
môžete urobiť za predpokladu, že 
vaše príjmy boli v Českej republi-
ke preukázateľne zdanené.

7. Súbeh príjmov z umeleckej 
činnosti
Ak ste si popri zamestnaní privy-
rábali aj umeleckou činnosťou, 
máte na výber z dvoch možností 
zdanenia. Môžete uzavrieť doho-
du s platiteľom o nevybratí dane 
zrážkou, ale vysporiadaní daňo-
vej povinnosti individuálne cez 
priznanie. Druhou možnosťou je 
vyplatenie formou zrážky dane 
vyplácajúcim subjektom. „Takto 
zdanený príjem by bol daňovo vy-
sporiadaný,“ dodala Bednáriková.

Pokiaľ by ste sa rozhodli pre 
individuálne zdanenie honorá-
ra napríklad v sume tritisíc eur, 
s platiteľom podpíšete dohodu 
o nezrazení dane. Platiteľ vám vy-
platí príjem v brutto sume zníže-
ný o dve percentá zaplatené pod-
ľa zákona o umeleckých fondoch. 
Príjem vo výške 2 940 eur potom 
musíte vysporiadať prostredníc-
tvom tlačiva typu B spolu s príj-
mami zo závislej činnosti.

Financie
Zárobky zo závislej činnosti zdaňujete rozdielne 
ako pri podnikaní. Súbeh ziskov z rôznych 
zdrojov musíte zachytiť aj v tlačive.
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je výška príjmu, nad ktorú vzniká 
povinnosť platiť sociálne odvody.

PríjEM z PrílEžitostNEj 
čiNNosti 
Daňovník, ktorý bol celý rok 
zamestnaný, dosiahol okrem 
príjmov zo zamestnania 12 400 
eur aj príjem z príležitostnej 
poľnohospodárskej výroby. 
Nešlo o činnosť vykonávanú 
v rámci podnikania samostatne 
hospodáriaceho roľníka. Za 
predaj poľnohospodárskych 
produktov dosiahol príjem 
vo výške 750 eur. Je povinný 
tento príjem zdaniť a podávať 
priznanie za príslušné obdobie?

Daňovník zahrnie do zdani-
teľných príjmov z príležitostnej 
poľnohospodárskej výroby su-
mu 250 eur, keďže iba suma 250 
eur podlieha dani. Je povinný 
podať daňové priznanie za prís-
lušné obdobie, v ktorom okrem 
príjmov zo zamestnania uve-

die aj zdaniteľné príjmy z príle-
žitostnej poľnohospodárskej vý-
roby.

Príklad
Daňovník, ktorý je celý rok 2021 
zamestnaný, príležitostne poko-
sí trávnik susedovi a dosiahne prí-
jem 100 eur za rok. je možné ta-
kýto príjem považovať za príjem 
z príležitostnej činnosti, ktorý je 
oslobodený od dane z príjmov?

Áno, ak sused nie je podnikate-
ľom, ktorý si môže vyplatenú su-
mu zahrnúť do daňových výdav-
kov.

PríjEM z PrENájMu 
NEhNutEľNostí 
Daňovník mal v príslušnom 
období okrem príjmov 
zo závislej činnosti vo výške  
5 000 eur aj príjmy z prenájmu 

nehnuteľností vo výške 1 550 
eur. Môže si uplatniť oslobodenie 
od dane?

V uvedenom prípade si mô-
že pri príjmoch z prenájmu uplat-
niť oslobodenie od dane v sume 
500 eur. Po jej odpočítaní zdani-
teľný príjem z prenájmu predsta-
vuje sumu 1 050 eur. Keďže úhrn 
zdaniteľných príjmov daňovní-
ka presiahne sumu 2 255,72 eura, 
je povinný vyrovnať svoju daňo-
vú povinnosť z uvedených zdani-
teľných príjmov podaním daňové-
ho priznania.

Zároveň nemôže požiadať za-
mestnávateľa o vykonanie ročné-
ho zúčtovania.

PríjEM zo zAhrANičiA 
V roku 2021 som deväť mesiacov 
pracoval na Slovensku a tri 
mesiace v Českej republike. 

Musím podať daňové priznanie 
aj za české príjmy, ktoré boli 
zdanené v Česku?

Ak ste v roku 2021 poberali prí-
jem zo závislej činnosti od sloven-
ského aj českého zamestnávate-
ľa v úhrne vyššom ako 2 255,72 
eura, máte povinnosť podať daňo-
vé priznanie typu A z celosveto-
vých príjmov.

Prílohou priznania budú kó-
pie potvrdení českého i slovenské-
ho zamestnávateľa o nimi vyplate-
ných príjmoch za rok 2021.

Keďže príjmy zo závislej čin-
nosti z Česka boli tam preukáza-
teľne zdanené, na zamedzenie 
dvojitého zdanenia uplatníte v da-
ňovom priznaní metódu vyňa-
tia príjmov. V konečnom dôsled-
ku budú predmetom zdanenia len 
príjmy zo zdrojov na území Slo-
venska. Zdroj: Finančná správa
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