Užitočné informácie
o základných číselných údajoch v súvislosti s podaním daňového priznania
k dani z príjmov FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2012
Medzi základné číselné údaje potrebné pri spracovaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej
osoby za zdaňovacie obdobie roku 2012 možno uviesť:

 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka v roku 2012 - § 11
ods. 1 a 2 ZDP
a) nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
Za zdaňovacie obdobie roku 2012 nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a)
ZDP uplatní len daňovník, ktorý vyčísli základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov, ktoré dosiahne
len podľa:
- § 5 ZDP, t.j. len z príjmov zo závislej činnosti,
- § 6 ods. 1 písm. a) až d) ZDP, t.j. len z príjmov z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného
hospodárstva, príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
a z príjmov spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti
- § 6 ods. 2 písm. a) až d), t. j. z príjmov dosiahnutých z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak
nepatria do príjmov uvedených v § 5 ZDP
- alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov.
Takto vyčíslený základ dane (alebo súčet čiastkových základov dane) daňovník zníži o :
- nezdaniteľnú časť základu dane, ktorej výpočet priznanej možnej výšky za zdaňovacie obdobie
roku 2021 ustanovujú § 11 ods. 2 písm. a) ZDP.
 Podľa tohto ustanovenia si daňovník uplatní sumu nezdaniteľnej časti základu dane vo výške
19,2-násobku životného minima je podľa príslušného opatrenia MPSVR SR o úprave súm
životného minima ustanovené vo výške............................................ 189, 83 € mesačne.
Výpočet výšky nezdaniteľnej časti základu dane:
19,2 x 189,83 € = 3 644,74 €, a to
aa) za podmienky, že podľa § 11 ods.1 písm. a) ZDP vyčíslený základ dane daňovníka je rovný
alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima 189,83 €,
t.j. 189,83 x 100 = 18 983,00 €.
To znamená, že pri dosiahnutí základu dane najviac do výške 18 983,00 € daňovník môže odpočítať
sumu nezdaniteľnej časti v maximálne možnej výške, t.j. sumu 3 644,74 €.
Príklad č. 1
Daňovník predpokladá, že za zdaňovacie obdobie roku 2012 bude mať len príjmy zo závislej činnosti a vykáže
základ dane vo výške 18 852,78 €, čo predstavuje sumu nižšiu ako je 100--násobok platného životného minima,
t. j. 100 x 189,83 = 18 983,00 €.
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Daňovník si uplatní celú sumu nezdaniteľnej časti základu dane vo výške.................. 3 644,74 €.

ab) za podmienky, že podľa § 11 ods.1 písm. a) ZDP vyčíslený základ dane, ak je základ dane
daňovníka vyšší ako 18 983,00 € (100 x 189,83 €), nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
zodpovedá rozdielu medzi sumou 8 390,48 eura (44,2 násobok sumy platného životného minima
189,83 €) a 1/4 základu dane daňovníka;
Ak táto suma je nižšia ako nula, potom nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka
sa rovná .....nule.
Príklad č. 2
Daňovník predpokladá, že dosiahne za zdaňovacie obdobie roku 2012 príjmy zo závislej činnosti a vykáže
základ dane vo výške 25 220,00 €, čo predstavuje sumu vyššiu ako je 44 x 189,83 €, t.j. viac ako 18 983,00 €.
Daňovník uplatní len alikvótnu sumu nezdaniteľnej časti základu dane.
Výpočet sumy nezdaniteľnej časti základu dane, ak daňovník dosiahne základ dane
vo výške 25 220,00 €:
Rozdiel medzi 44, 2 násobku životného minima a jednej štvrtiny vykázaného základu dane daňovníka,
.
t.j. 44, 2 x 189,83 = 8 390,48 - ¼ zo základu dane 25 220,00 = 8 390,48 - 6 305,00 = 2 085,48 €
Daňovník si pri základe dane dosiahnutom vo výške 25 220,00 € môže odpočítať nezdaniteľnú časť základu
dane v sume .................... 2 085,48, € , čo predstavuje alikvótnu časť nezdaniteľnej časti základu dane zo sumy
3 644,74 €.
Suma nezdaniteľnej časti základu dane sa bude postupne znižovať až na nulu, a to v závislosti od zvyšovania
základu dane až do takej výšky vykázaného základu dane, keď si daňovník nebude môcť odpočítať žiadnu sumu
nezdaniteľnej časti základu dane.
Príklad č. 3
Daňovník predpokladá, že dosiahne za zdaňovacie obdobie roku 2012 príjmy zo závislej činnosti a vykáže
základ dane vo výške 33 561,92 €, čo predstavuje sumu vyššiu ako je 44 x 189,83 €, t.j. viac ako 18 983,00 €.
Výpočet sumy nezdaniteľnej časti základu dane, ak daňovník dosiahne základ dane
vo výške 33 561,92 €:
Rozdiel medzi 44, 2 násobku životného minima a jednej štvrtiny vykázaného základu dane daňovníka,
.
t.j. 44, 2 x 189,83 = 8 390,48 - ¼ zo základu dane 33 561,92 = 8 390,48 - 8 390,00 = 0,00 €
Daňovník si neuplatní žiadnu sumu nezdaniteľnej časti základu dane.

b) nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela)
- ak je základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 33 561,94 eura (176,8 násobok sumy platného
životného minima)
 3 644,74 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 rozdiel medzi sumou 3 644,74 a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v
domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 644,74 eura
 nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu
3 644,74 eura
- ak je základ dane daňovníka vyšší ako 33 561,94 eura
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rozdiel medzi sumou 12 035,22 (63,4 násobok platného životného minima 189,83) a jednej
štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s v domácnosti nemala žiadny
vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku
(manžela) sa rovná nule
 rozdiel medzi sumou 12 035,22 a jednej 1/4 základu dane daňovníka zníženej o vlastný
príjem manželky (manžela žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel; ak táto suma je
nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje vlastný príjem manželky (manžela), znížený o
zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v roku 2012 bola (bol) povinná zaplatiť.
Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:
- zamestnanecká prémia podľa § 32a zákona o dani z príjmov,
- daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov,
- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
- štátne sociálne dávky (príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení
dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa
v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, príspevok na
pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, vianočný
príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väzňom),
- štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie (okrem
doktorandského štúdia)
c) Určenie mesačnej sumy nezdaniteľnej časti základu dane
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v zdaňovacom období roku 2012
predstavuje sumu 303,73 €.
Výpočet:
3 644,74 :12 = 303,728 = 303,73 €
Napriek tomu, že dvanásťnásobok mesačnej sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
(303,73 x 12 = 3 644,76) predstavuje sumu 3 644,76 €, na konci roka 2012 sa uplatní nezdaniteľná
časť základu dane na daňovníka vo výške 3 644,74 €; v tejto sume sa zohľadní rozdiel vzniknutý
zaokrúhlením pri výpočte, ktorý činí 0,02 € za celé zdaňovacie obdobie 2012.

 Daňový bonus

Vzhľadom na skutočnosť, že výška daňového bonusu sa mení – upravuje vždy k 1. júlu
príslušného roka, daňový bonus za rok 2012 predstavuje sumu ............... 249,24 €, z toho :
- za január - jún 2012 pri mesačnej sume daňového bonus 20,51 € x 6 =123,06
- za júl - december 2012 pri ri mesačnej sume daňového bonusu 21,03 x 6 = 126,18
249,24 eura (január - jún 2012 bol 20,51 eura mesačne, júl - december 2012 bol 21,03 eura mesačne)
Podmienky na uplatnenie daňového bonusu za rok 2012:
- výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 1 963,20 eur
(6
násobok minimálnej mzdy 327,20)
- výška zdaniteľných príjmov u daňovníka s príjmami z podnikania (§ 6) musí byť aspoň
1 963,20 eur a vykázanie základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6
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 Zamestnanecká prémia

Zamestnanecká prémia pre rok 2012 je..................................... 46,40 eura ročne (ak zamestnanec
dosiahol posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 1 963,20 eur a nižšej ako 3 926,40 eur)
Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy najmenej 3 926,40 eur, zamestnaneckou prémiou je
suma vypočítaná 19 % sadzbou dane z rozdielu medzi sumou 3 644,74 a základom dane
vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca.
Podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie za rok 2012:
- výška zdaniteľných (posudzovaných) príjmov zo závislej činnosti uvedených v § 5 ods. 1 písm.
a) a f) vykonávaných len na území SR musí byť v úhrnnej výške aspoň 1 963,20 eura
(6 násobok minimálnej mzdy 327,20)
 Suma minimálnej mzdy
Suma minimálnej mzdy za zdaňovacie obdobie roku 2012 bola .......... 327,20 € mesačne.



Ďalšie výhody zo zdanenia, ktoré môže daňovník uplatniť

a) Príjmy oslobodené od dane do výšky 500 eur, ide o úhrn príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3)
a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného
a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1 písm.
a); ak takto vymedzené príjmy neznížené o výdavky sumu 500 eur presiahnu, do základu
dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu.
b) Príjmy oslobodené od dane do výšky 500 eur, ide o úhrn príjmov z prevodu opcií, z
prevodu cenných papierov (obstaraných od 1. januára 2004), z prevodu účasti (podielu) na
spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva
(obstaraných od 1. januára 2004); ak takto vymedzené príjmy znížené o výdavky sumu 500
eur presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu.
c) Pri súčasnom dosiahnutí príjmov z prenájmu a z príležitostných činností neznížených o výdavky
a ďalej príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z prevodu podielu na spoločnosti
s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva znížených
o výdavky, sa uplatní oslobodenie najviac v úhrnnej výške 500 eur (zdaňuje sa nad uvedenú
sumu).

 Výdavky percentom z príjmov

Za zdaňovacie obdobie roku 2012 môže daňovník naposledy uplatniť paušálne výdavky
- vo výške 40 %; ide o daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti
a z prenájmu podľa § 6 ods. 10,
- vo výške 25 %; ide o daňovníka s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného
a vodného hospodárstva podľa § 8 ods. 9 ; tieto paušálne výdavky si uplatní daňovník aj v roku 2013.

 Vznik povinnosti podať daňové priznanie

Podľa § 32 ods. 1 ZDP, ak celkové dosiahnuté zdaniteľné príjmy presiahli .......... sumu
1 822,37 €, čo je 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane (19,2 násobok platného životného
minima 189,83) vzniká daňovníkovi povinnosť podať daňové priznanie
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 Sadzba dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2012

Podľa § 15 ZDP je sadzba dane vo výške........ 19 % z vypočítaného základu dane ( ako súčet
čiastkových základov dane z príjmov jednotlivých druhov príjmov uvedených v § 5 a § 6 ods. 1 a 2
znížené o nezdaniteľnú časť základu dane a pri čiastkovom základe dane podľa § 6 ods. 1 a 2
zníženú aj o daňovú stratu vykázanú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a čiastkových
základov dane podľa § 6 ods. 3 a § 7 a 8 ZDP.

 Minimálna výška dane

Podľa § 46 ods. 1 ZDP sa daň nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne
..........sumu 16,60 €, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka v zdaňovacom období roku 2012
nepresiahli sumu 1 822,37 eura, ak si tento daňovník neuplatňoval nárok na daňový bonus.
Rovnako sa daň neplatí, ak daň na úhradu (výsledná suma) vypočítaná v daňovom priznaní
nepresiahne sumu ..........3,32 €.

 Platenie dane za zdaňovacie obdobie roku 2012

Vyčíslená daň, ak je vyššia ako 16,60 €, alebo výsledná suma dane je vyššia ako 3,32 € je
splatnosť tejto dane (lehota na zaplatenie tejto dane) do posledného dňa podania daňového
priznania, t.j. do 2. apríla 2013.
Spôsob platenia dane sa nemení v porovnaní s platením dane v roku 2012; číslo účtu daňovníka na
úhradu tejto dane je rovnaké, t.j. vygenerované číslo účtu, ktoré označuje len ten ktorý daňový subjekt,
ktoré mu oznámil správca dane v decembri 2011 alebo v januári 2012, alebo neskôr;
predčíslia účtov sú naďalej rovnaké,
napr. daň z príjmov FO z podnikania a prenájmu je: predčíslie 500208/ číslo DS/8180 -kód štátnej
pokladnice, predčíslie dane z príjmov PO je 500224.
Variabilný symbol pre daň z príjmov z daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2012
je.....1700992012 pre FO a PO.
Poznámka: V roku 2013 už nemožno platiť na staré čísla účtov, ako bolo možno ešte v priebehu roka
2012 platiť na tieto staré účty s tým, že Štátna pokladnica následne tieto platby poukázala na nové
účty. Dňom 1.1. 2013 boli tieto účty v Štátnej pokladnici zrušené. V prípade, že daňovník poukáže
nejaké platby dane alebo preddavkov na daň v roku 2013 na tieto staré účty, Štátna pokladnica mu
tieto platby dane alebo preddavkov na daň vráti naspäť na jeho účet a platba dane nebude vykonaná
v lehote. Daňovník musí vykonať úhradu dane znova a na správny účet platný od 1.1. 2012.

Spracoval: Ing. Juraj Jurčík, MBA
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