DAŇOVÉ PRIZNANIE

FO

K DANI Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

typ: A

pre daňovníkov, ktorí majú príjmy
len zo závislej činnosti a funkčné požitky
podľa § 6 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
01 - Rodné číslo (DIČ)

daňové priznanie

/
02 - Dátum narodenia

.

opravné daňové priznanie
dodatočné daňové priznanie

Pri daňovníkovi s
bydliskom v zahraničí sa
uvádza dátum narodenia

.

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9
2 0 0

Za rok

Dátum zistenia skutočností na podanie
dodatočného daňového priznania

. 2 0 0

.

(vyznačí sa x)

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
03 - Priezvisko

04 - Meno

05 - Titul

Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania
06 - Ulica

07 - Číslo

08 - PSČ

09 - Obec

10 - Štát

11 - Telefón

0

/

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI, PRÁVNOM NÁSTUPCOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI,
KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE (ďalej len "zástupca")
12 - Priezvisko

Meno

13 - Ulica a číslo

PSČ

Štát

Telefón

0

Titul

Obec

14 - Rodné číslo

/

/

Vypĺňa daňový úrad
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Rodné číslo (DIČ)

III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 12 zákona)
Poberal (a) som na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok (ky)
uvedený v § 12 ods. 4 zákona alebo mi bol tento dôchodok (ky)
priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia

15

Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (ných) v § 12 ods. 4 zákona
za zdaňovacie obdobie (v Sk)

16

áno

Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti
17 - Priezvisko a meno

Počet mesiacov Počet
ťažko zdravotne
mesiacov postihnuté dieťa

Rodné číslo

/
/
/
/
Poznámka:
Pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na viac vyživovaných detí ako obsahuje táto tabuľka, sa uvádzajú údaje o vyživovaných deťoch
v členení podľa tejto tabuľky na poslednej strane daňového priznania. Zároveň sa uvádza v tejto tabuľke poznámka: "Ďalšie dieťa (deti) v VII. oddiele
daňového priznania".

Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti
18 - Priezvisko a meno

Rodné číslo

Vlastné príjmy (v Sk)

Počet
mesiacov

/
Vypĺňa sa, len ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) - § 12 ods. 2 písm. c) zákona.

Údaje o poberaní dôchodkov uvedených v § 12 ods. 2 písm. d) a e) zákona
Počet mesiacov

áno

19 - Som poberateľom čiastočného invalidného dôchodku
20 - Som poberateľom invalidného dôchodku

1)

áno

21 - Som držiteľom preukazu občana s ťažkým zhravotným postihnutím

2)

áno

1) Vypĺňa sa, ak je daňovník poberateľom invalidného dôchodku, alebo iného dôchodku, ktorého jednou z podmienok na priznanie je invalidita, alebo
je daňovník podľa osobitných predpisov invalidný, ale jeho žiadosť o invalidný dôchodok bola zamietnutá z iných dôvodov ako z dôvodu jeho
invalidity.
2) Vypĺňa sa, ak je daňovník čiastočne invalidný alebo invalidný a je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

IV. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI A Z FUNKČNÝCH
POŽITKOV (§ 6 zákona) - v Sk
Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov

22

3)

Úhrn povinného poistného [§ 6 ods. 12 písm. a) zákona]

3)

23

Úhrn príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie najviac 10 %
príjmu, najviac však 24 000 Sk ročne [(§ 6 ods. 12 písm. b) zákona]

24

Základ dane (r. 22 - r. 23 - r. 24)

25

3) Vypĺňa sa na základe kópií všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti a o funkčných požitkoch plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej
republiky a zo zdrojov v zahraničí od všetkých platiteľov dane. Kópie potvrdení sú prílohou daňového priznania.
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Rodné číslo (DIČ)

V. ODDIEL - VÝPOČET DANE - v Sk
26

Základ dane - z r. 25
Zníženie
základu
dane
podľa
§ 12
zákona

Nezdaniteľné
časti základu
dane podľa
ods. 2 písm.

a) na daňovníka

27

b) na vyživované dieťa (deti)

28

c) na manželku (manžela)

29

d) pober. čiast. inv. dôchodku
e) pober. invalid. dôchodku
ods. 10

hodnota daru (úhrn)

4)

4)

5)

Spolu (r. 27 až r. 32)

30
31
32
33

Základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane
a o hodnotu darov (r. 26 - r. 33)

34

Základ dane z r. 34 zaokrúhlený na celé stovky nadol

35

Daň podľa § 13 zákona

36

Výpočet sadzby
dane po vyňatí
príjmov zo
zdrojov
v zahraničí

Úhrn vyňatých príjmov zo zdrojov v
6)
zahraničí znížený o povinné poistné

37

Základ dane znížený o úhrn vyňatých
príjmov (r. 34 - r. 37)

38

Sadzba dane [(r. 36 : r. 34) x 100]

39

0 0

,

Daň po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí
[(r. 38 x r. 39) : 100]

40

Výpočet dane
uznanej na
zápočet
na tuzemskú
daňovú
povinnosť,
zo zaplatenej
dane
v zahraničí

Úhrn príjmov zo zdrojov v zahraničí
znížený o povinné poistné 6)

41

Daň zaplatená v zahraničí
(z príjmov z r. 41)

42

Výpočet percenta dane na účely zápočtu
[(r. 36 alebo r. 40) : (r. 26 - r. 37)] x 100

43

Z dane zaplatenej v zahraničí možno
započítať [(r. 43 x r. 41) : 100]

44

,

Daň uznaná na zápočet
(r. 44 maximálne do sumy r. 42)

45

,

Daň po zápočte dane zaplatenej v zahraničí
(r. 36 alebo r. 40 - r. 45)

46

,

Daň zaokrúhlená na celé koruny nahor (z r. 46)

47

Úhrn preddavkov

zaplatených podľa § 40 zákona

48

zrazených podľa § 41 zákona

49

7)

Nedoplatok (+) , preplatok (-) dane z nepeňažných príjmov
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Rodné číslo (DIČ)
Daň na úhradu (r. 47 - r. 48 - r. 49 + r. 50) > 0
Preplatok dane (r. 47 - r. 48 - r. 49 + r. 50) < 0

51

+

52

-

4) Ak je daňovník súčasne aj držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím zvyšuje sa táto suma na sumu podľa § 12 ods. 3
zákona; v prípade, ak čiastočne invalidný alebo invalidný daňovník nepoberá čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ale je
držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, uvádza sa na r. 30 alebo r. 31 suma podľa § 12 ods. 3 zákona.
5) Uvádza sa úhrnná hodnota poskytnutého daru alebo jej časť, uznaná na daňové účely podľa § 12 ods. 10 zákona.
6) Uvádza sa úhrn príjmov zo zdrojov v zahraničí, znížený o zaplatené príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje
povinné zahraničné poistenie [§ 6 ods. 12 písm. a) zákona].
7) Uvádza sa suma dane, ktorú nebolo možné zraziť podľa § 41 ods. 3 písm. a) zákona z nepeňažných príjmov podľa § 6 ods. 4 a 5 zákona z kópie
potvrdenia o výške nepeňažných príjmov podľa § 6 ods. 4 a 5 zákona a nedoplatku dane z týchto príjmov, ktoré je prílohou daňového priznania,
alebo z potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch.

VI. ODDIEL - ÚDAJE NA DODATOČNÉ DAŇOVÉ PRIZNANIE - v Sk
Daň na úhradu alebo preplatok dane
(z r. 51 alebo r. 52 daňového priznania)

53

Daň na úhradu alebo preplatok dane
(z r. 51 alebo r. 52 dodatočného daňového priznania)

54

Rozdiel r. 53 a r. 54 (kladný - preplatok dane)

55

+

Rozdiel r. 53 a r. 54 (záporný - nedoplatok dane)

56

-

VII. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
Účel poskytnutého daru na

Suma v Sk (z r.32)

Uvádzam osobitné záznamy

- financovanie školstva
- financovanie kultúry
- sociálne účely
- zdravotnícke
účely

odber krvi
ostatné

- ekologické účely
- ostatné
Úhrn poskytnutých darov
Počet príloh

57

Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré
sú súčasťou daňového priznania.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom
priznaní sú správne a úplné.
Dátum

.

. 2 0 0
Podpis daňovníka (zástupcu)
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