
Len ten nerobí chyby, 
kto ni č nerobí ...



Ročné zúčtovanie dane



oprava chýb



urobili ste RZD 

zamestnanec
zabudol doniesť 

Potvrdenie o príjme od 
iného zamestnávateľa

zamestnanec
zabudol uplatniť NČZD na 

manželku, daňový bonus ...

zamestnanec
mal aj iné príjmy ako podľa §5



Opravné
ročné zúčtovanie dane







zamestnanec

DP A

DP B

vykonané ročné zúčtovanie dane
sa považuje 

za podané da ňové priznanie 



do 31.3.2016



po 31.3.2016



chyba zamestnávate ľa



Oprava 
nesprávne zrazeného 

preddavku a dane 
v prospech zamestnanca



vráti zamestnancovi preplatok dane 
do troch rokov od konca roka , 

v ktorom preplatok vznikol

Ak zamestnávateľ zrazí zamestnancovi vyššiu da ň

(pri vykonaní ro čného zú čtovania dane)

vrátený preplatok dane zníži 
ďalší nasledujúci odvod preddavkov 

na daň správcovi dane



vráti zamestnancovi vzniknutý preplatok
na preddavkoch na daň 

v nasledujúcom kalendárnom mesiaci 

Ak zamestnávateľ v bežnom zda ňovacom období 
zrazí zamestnancovi preddavok na da ň v sume 

vyššej ako bol povinný

najneskôr v RZD
do 31. marca nasledujúceho roka 



Oprava nesprávne priznaného 
daňového bonusu 

v prospech zamestnanca



vráti zamestnancovi sumu rozdielu 
daňového bonusu

Ak zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi za 
zdaňovacie obdobie daňový bonus v nižšej sume , 

ako bol povinný

ak neuplynuli tri roky 
od konca zdaňovacieho obdobia,

v ktorom rozdiel vznikol



vráti zamestnancovi sumu rozdielu 
daňového bonusu v 

nasledujúcom kalendárnom 
mesiaci najneskôr do 31. marca 

zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi
v bežnom zdaňovacom období daňový bonus 

v nižšej sume, ako bol povinný

ak mu do tohto termínu nebolo
vykonané ročné zúčtovanie 

alebo nepodal daňové priznanie



Ak daňovník zistil chybu po podaní 
priznania a oprav il ju ešte pred 
uplynutím zákonnej lehoty na 
jeho podanie  / do 31.3.20 16/ 
priznanie s i označil krížikom 

ako 
„opravné da ňové priznanie“

Opravné da ňové priznanie





pre vyrubovacie konanie
sa použije 

posledné opravné daňové priznanie

Opravné da ňové priznanie

v opravnom DP sa neuvádzajú rozdiely 
oproti pôvodne podanému DP 

rozsah opravného DP je totožný 
s pôvodne podaným DP



Ak daňovník chybu zistí 
po 31. 3. 2016

musí podané priznanie 
označiť krížikom ako 
„dodato čné daňové 

priznanie“

Dodato čné daňové priznanie





Dodato čné daňové priznanie

môže     

musí



Zaplatená vyššia da ň,
chyba v DP v neprospech

daňovníka

daňovník zistil, 
že daň mala by ť 

nižšia



Podiel zaplatenej dane na osobitné 
účely, ktorý bol  poukázaný 

správcom dane prijímate ľovi nie je 
možné upravova ť !

Dodato čné DP
a podiel zaplatenej dane na osobitné ú čely

preplatok na dani sa o príslušný rozdiel 
medzi sumami podielu dane na 

osobitné účely zníži



Zamestnanec Emil mal vykonané RZD, celková zaplatená daň bola 
1200  € a podiel zaplatenej dane na osobitné účely bol 24 €. 

pr.

Správca dane na základe podaného dodatočného DP vyplatí Emilovi 
preplatok vo výške :  300 – 6 = 294 €

V dodatočnom DP podanom v máji 2016 si uplatnil NČZD na manželku. 
Vznikol mu preplatok 300 €. 

Podiel zaplatenej dane na osobitné účely mal byť len 
( 1200 – 300 ) = 900 € .... z toho 2 % … 18 €. Rozdiel je 6 €.

Chybou Emila správca dane poukázal prijímateľovi o 6 € viac než 
v skutočnosti mal. Tento rozdiel musí uhradiť Emil. 



Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vystavenie 
dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní.

Zamestnávateľ je povinný podľa do 10 dní od doru čenia 
žiadosti vydať doplnený doklad o vykonanom ročnom 

zúčtovaní dane.



Dodato čné daňové priznanie

môže     

musí



daňovník v prípade 
ak zistil, 

že daňová povinnos ť 
mala by ť vyššia

Musí podať 
„Dodato čné daňové priznanie“



poda ť najneskôr do konca 
mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, 
v ktorom zistil, 

že daňová povinnos ť 
mala by ť vyššia

Musí poda ť 
„Dodato čné daňové priznanie“



v tejto lehote je tiež
dodato čne priznávaná da ň 

splatná

Musí poda ť 
„Dodato čné daňové priznanie“



daňovník musí vyplni ť  
príslušný oddiel, v 

ktorom vyzna čí 
rozdiely

Dodato čné daňové priznanie



najneskôr 
do štyroch rokov

od konca roka, v ktorom 
vznikla povinnos ť poda ť 

daňové priznanie 



dodatočné daňové priznanie 
za rok 2015 

môžete podať do konca roka 2020

do konca roka 20 16 môžete podať 
dodatočné daňové priznanie 

za rok 2011



Vykonané RZD za rok 2015
ale zamestnanec mal aj príjem pod ľa par.6 až 8

Mal príjem z prenájmu, ktorý presahoval 500 €

je povinný podať dodatočné daňové priznanie typ B

pr.



Oprava chýb
pri mesa čnom

daňovom bonuse



Ak zamestnávate ľ zamestnancovi v bežnom 
zdaňovacom období priznal alebo 

vyplatil da ňový bonus 

v nižšej sume,
ako bol povinný , vráti tomuto 
zamestnancovi sumu rozdielu 

daňového bonusu v nasledujúcom 
kalendárnom mesiaci, najneskôr 

do 31. marca nasledujúceho roka,
ak mu do tohto termínu nebolo 

vykonané ro čné zúčtovanie alebo ak 
nepodal da ňové priznanie



Oprava chýb
pri ro čnom

daňovom bonuse



Ak zamestnávate ľ zamestnancovi 
vyplatil ročný daňový bonus 

v nižšej sume,
ako mal nárok, je povinný 
vráti ť mu sumu rozdielu 

do troch rokov od konca roka, 
v ktorom tento rozdiel vznikol.



Ak zamestnávate ľ 
zamestnancovi v rámci 

ročného zú čtovania priznal 
alebo vyplatil ro čný daňový 

bonus alebo jeho časť 
vo vyššej sume, 

postupuje sa  pod ľa toho, 
kto chybu zavinil



Ak takúto chybu 
spôsobil zamestnávate ľ (omylom ),

nedoplatok na dani, resp. 
neoprávnene vyplatenú sumu 

daňového bonusu, môže dodato čne 
od zamestnanca vybra ť zvýšením 
jeho preddavku na da ň alebo dane
najneskôr do 12 mesiacov od doby, 

keď k nesprávnej zrážke došlo.



Ak k vyplateniu vyššieho ro čného da ňového 
bonusu v rámci ro čného zú čtovania 

došlo vinou zamestnanca , 
zamestnávate ľ vyberie od neho dlžnú 

sumu, vrátane sank čného úroku, 
zvýšením preddavku alebo dane 

do troch rokov od konca zda ňovacieho 
obdobia

v ktorom došlo k jeho nesprávnemu 
uplatneniu



Zamestnancovi Ferovi vznikol nedoplatok z RZD za rok 2015 v sume 
630 € (milionárska daň). 
Zamestnávateľ sa s Ferom dohodol na splátkach nedoplatku po 70 €
(apríl – december 2016). 
Fero dal výpoveď , pracovný pomer skončí 30.6.2016. 
Ako zamestnávate ľ vysporiada zvyšný nedoplatok 420 € ?

pr.1

Zamestnávateľ sa dohodne s Ferom a vo výplate za jún 2016 mu zrazí 
zvyšný nedoplatok.

Zamestnávateľ zašle všetky potrebné doklady správcovi dane do 30 dní 
... do 31.7.2016. 

Zvyšný nedoplatok z RZD vyberie správca dane príslušný podľa trvalého 
pobytu zamestnanca  Fera.



Len ten nerobí chyby, 
kto ni č nerobí ...


