
Žiadosť

o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  za 
zdaňovacie obdobie (rok) ..............................

Poznámka: bez vyplnenej a podpísanej žiadosti nie je možné ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) vykonať.

I. ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI

Priezvisko Meno Rodné  číslo  (ak  zamestnanec  nemá
rodné číslo, uvedie sa dátum narodenia)

Titul (pred menom) Titul (za priezviskom)

Adresa trvalého pobytu
Ulica Číslo PSČ
Obec Štát
Zamestnávateľ (uvedie sa adresa zamestnávateľa, ktorého zamestnanec žiada o vykonanie
ročného zúčtovania)

Vyhlasujem, že úhrn mojich zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej
republiky         (§ 16 zákona) v zdaňovacom období, za ktoré podávam žiadosť,
tvorí  90  %  a viac  zo  všetkých  príjmov,  ktoré  plynuli  zo   zdrojov  na  území
Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.1)

 ☐
 (vyznačí sa x)

Som poberateľom  starobného  dôchodku,  vyrovnávacieho  príplatku  alebo
predčasného  starobného  dôchodku  zo  sociálneho  poistenia,  starobného
dôchodkového  sporenia  alebo  dôchodku  
zo  zahraničného  povinného  poistenia  rovnakého  druhu,  alebo  výsluhového
dôchodku alebo obdobného dôchodku zo  zahraničia  (ďalej  len  „dôchodok“)  na
začiatku  zdaňovacieho  obdobia,
za  ktoré  podávam  žiadosť,  resp.  bol  mi  priznaný  spätne  k začiatku  tohto
zdaňovacieho obdobia alebo predchádzajúcich zdaňovacích období.

 ☐
 (vyznačí sa x)

II. UPLATNENIE NEZDANITEĽNÝCH ČASTÍ ZÁKLADU DANE

1. Uplatňujem si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), ktorá
v zdaňovacom období, za ktoré žiadosť podávam, žila so mnou v domácnosti (§
11 ods. 3 zákona) a splnila zákonom stanovené podmienky. 
Na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady (§ 37 zákona).

☐
 (vyznačí sa x)

Údaje o manželke (manželovi) 
Priezvisko Meno Rodné číslo (ak manželka/manžel nemá

rodné číslo, uvedie sa dátum narodenia)

Ulica Súpisné/orientačné číslo PSČ
Obec Štát
Počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie tejto 
nezdaniteľnej časti základu dane
Adresa zamestnávateľa manželky (manžela), príp. iná zárobková činnosť manželky 
(manžela)



        Čestne vyhlasujem výšku vlastného príjmu manželky (manžela) dosiahnutého v zdaňovacom
období, 
        za ktoré žiadosť podávam:

€

2. Uplatňujem si nezdaniteľnú časť základu dane  na daňovníka z dôvodu, že
na  začiatku  zdaňovacieho  obdobia  som bol  poberateľom dôchodku  a jeho
výška  nepresiahla  v zdaňovacom období  sumu,  o ktorú  sa  znižuje   základ
dane podľa § 11 ods. 2 zákona. 

 ☐
   (vyznačí sa x)   

€

        Na 
preukázanie nároku prikladám príslušné doklady (§ 37 zákona).

3.  Uplatňujem  si  nezdaniteľnú  časť  základu  dane,  ktorou  sú  príspevky  na
doplnkové dôchodkové  sporenie (DDS)  preukázateľne  zaplatené
v zdaňovacom  období,  za  ktoré  žiadosť  podávam,  nakoľko spĺňam
podmienky ustanovené v § 11 ods. 12 zákona. 

 ☐
      (vyznačí sa x)

                                                                                                                                                                   

€

       Na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady (§ 37 zákona).      

III. UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Uplatňujem si nárok na daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 zákona a
na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady (§ 37 zákona).      

☐

                                                                                                                                                                                   (vyznačí sa 
x)
Údaje o vyživovaných deťoch

Meno a priezvisko Rodné
číslo

Kal.
mesiace Meno a priezvisko Rodné

číslo
Kal.

mesiace

 
                                                                                                                                       

IV. UPLATNENIE POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV 2) 

Dodatočne si uplatňujem povinné poistné a príspevky2), ktoré som zaplatil v 
zdaňovacom období, za ktoré žiadosť podávam.      ☐

                                                                                                                                                                                                          (vyznačí sa x)
€

Na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady.

V. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona

Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona 
(§ 39 ods. 7 zákona). ☐

                                                                                                                                                                                   (vyznačí sa x)

Úhrn vlastného príjmu manželky (manžela) 
v zdaňovacom období

       ,

Úhrnná suma dôchodku (dôchodkov)  za zdaňovacie 
obdobie

       ,

Úhrn preukázateľne zaplatených príspevkov na DDS          ,

Úhrnná suma zaplateného poistného a príspevkov            ,



Vyhlasujem, že:
- v zdaňovacom období,  za ktoré žiadosť podávam, som zdaniteľné príjmy zo závislej  činnosti

podľa § 5 zákona poberal  aj  od ................  iných3) zamestnávateľov,  ktorí  sú platiteľmi dane,
pričom do počtu  iných zamestnávateľov neuvádzam zamestnávateľa,  ktorého žiadam o ročné
zúčtovanie,

- za zdaňovacie obdobie,  za ktoré žiadosť podávam, nie  som povinný podať daňové priznanie
podľa § 32 zákona.

K žiadosti  prikladám všetky  potvrdenia  o zdaniteľných  príjmoch  fyzickej  osoby  zo  závislej
činnosti  
podľa § 39 ods. 5 zákona. 

Potvrdzujem, že všetky mnou uvedené údaje a priložené doklady sú pravdivé a úplné.

V .........................  dňa: ...........................   Podpis žiadateľa: ..........................................................

1) Vyhlásenie o úhrne zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky vyplní len daňovník s  obmedzenou daňovou
povinnosťou  podľa  §  2  písm.  e)  bodu  1  a 2  zákona  a  príslušného  článku  zmluvy  o zamedzení  dvojitého  zdanenia,  
ktorý si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) alebo nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú
preukázateľne zaplatené príspevky na DDS alebo nárok  na daňový bonus.

2) Zamestnanec si môže dodatočne uplatniť ním zaplatené poistné a príspevky v zdaňovacom období, za ktoré podáva žiadosť. Pod
poistným  a príspevkami  sa  rozumie  poistné  na  verejné  zdravotné  poistenie,  poistné  na  sociálne  poistenie,  poistné  
na  sociálne  zabezpečenie  a  príspevky na  starobné  dôchodkové  sporenie  podľa  osobitného  predpisu  alebo  poistné  a  príspevky  
na zahraničné poistenie rovnakého druhu, ktoré je povinný platiť zamestnanec, t. j. daňovník poberajúci príjmy zo závislej činnosti.

3) Zamestnanec, ktorý zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti nepoberal od iných zamestnávateľov, uvedie nulu.



Žiadosť o osobitný príspevok  

(Údaje v žiadosti vyplňujete paličkovým písmom) 

 
Údaje o žiadateľovi 
                                     Priezvisko  Meno  Rodinný stav 

       

 Deň, mesiac, rok narodenia    Rodné číslo  
Štátna 
príslušnosť  

           /         

 

 
 
Adresa trvalého pobytu  

 Ulica   Číslo   Telefón   

                                     PSČ         Obec   

 

 
 
Kontaktná adresa/adresa na doručovanie písomnosti    

Ulica   Číslo   Telefón   

                                    PSČ         Obec  

                                     Povolenie k pobytu   

 

Dňom   _______________  som sa zamestnal v  _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Mesačný príjem je dohodnutý vo výške  ___________ Eur. 

 

Žiadam o vyplatenie osobitného príspevku:  

       Na adresu v SR           _____________________________________ 

        Na účet v banke SR na číslo účtu   __________________________ 

Informácia pre žiadateľa  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - IČO 30794536 - spracúva Vaše osobné údaje (vrátane 

osobných údajov spoločne posudzovaných osôb) v zmysle zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na 

podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov a uvedené osobné údaje ďalej 

poskytuje orgánom verejnej moci. V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov, otázok sa môžete 

obrátiť na mailovú adresu: ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk. 

 

 

V  dňa 

            Podpis žiadateľa 

 



Poučenie 

Povinnosti žiadateľa o osobitný príspevok a jeho príjemcu  

V zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi je žiadateľ o osobitný príspevok je 

povinný:  

a)  preukázať všetky skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na osobitný príspevok,   

b)  na výzvu úradu predložiť doklady potrebné  na rozhodnutie o nároku na osobitný 

príspevok .     

Príjemca osobitného  príspevku je povinný: 

a) úradu písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom 

oznámiť do ôsmich dní zmeny vo všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku 

na osobitný príspevok, napr. ukončenie pracovného pomeru,   

b)  na výzvu úradu preukázať požadovanú skutočnosť v lehote určenej úradom.   

 

 

V prípade, ak fyzická osoba spôsobí, že sa jej osobitný príspevok poskytne neprávom, je 

povinná vrátiť poskytnutý osobitný príspevok alebo jeho časť zvýšený o 10 % odo dňa, od 

ktorého nepatril vôbec alebo v poskytovanej sume.  

 

 

 

 

V  dňa 

            Podpis žiadateľa 

 

 

 

 



Príloha 1b_vzor

                                                                                      

                                                                                                                                                   

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ............................................................

....................................................................................................................................                                               
adresa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Žiadosť o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou

podľa § 53 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Meno a priezvisko: ............................................................................... Titul: ..................................
Dátum narodenia: .................................................. Rodné číslo: ...................................................
Adresa trvalého/prechodného pobytu:
............................................................................................................................................................
Telefonický kontakt: .......................................... E-mailová adresa: .................................................

Žiadam o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou:
a) poštovou poukážkou (na vyššie uvedenú adresu),
b) bezhotovostným prevodom

     
Bankové spojenie:

     IBAN: ...................................................
(v  prípade  poukázania  finančných  prostriedkov  na  účet  v banke  je  potrebné  doložiť  doklad  potvrdzujúci
vlastníctvo k bankovému účtu)

Žiadosť o poskytnutie  príspevku na dochádzku za prácou si  podávam  z dôvodu vzniku
pracovného  pomeru  alebo  obdobného  pracovného  vzťahu  okrem  pracovnoprávneho
vzťahu  založeného  dohodami  o prácach  vykonávaných  mimo  pracovného  pomeru dňa
.................... .

Príspevok na dochádzku za prácou si uplatňujem z miesta trvalého/prechodného pobytu do
miesta výkonu zamestnania (presná adresa) ................................................................................... .

 vybrať relevantnú možnosť
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Príspevok  na  dochádzku  za  prácou  mi  bol/nebol poskytnutý  v období  od  ....................
do .................... .

Týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto  žiadosti  a jej  prílohách sú pravdivé
a v prípade uvedenia nepravdivých údajov som si vedomý(á) právnych následkov podľa § 21 ods.
1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 221, § 225,
§ 261 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

Svojím  podpisom  potvrdzujem,  že  beriem  na  vedomie,  že  v prípade  preukázania
nepravdivých  údajov uvedených  v tejto  žiadosti  a jej  prílohách  je  poskytovateľ  príspevku na
dochádzku za prácou (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) povinný odo mňa požadovať vrátenie
poskytnutého finančného príspevku v zmysle § 31 ods.  1 písm. g) zákona č.  523/2004 Z.  z.
o rozpočtových pravidlách verejnej  správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona.

V .................................................. dňa ....................

          
              –––––––––––––––––––––––

                      podpis

Prílohy
1. Poučenie
2. Kópia pracovnej zmluvy uzatvorenej so zamestnávateľom
3. Potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania, ak toto nie je rovnaké ako

miesto výkonu zamestnania uvedené v pracovnej zmluve
4. Potvrdenie o prechodnom pobyte (v prípade, ak žiadateľ tento údaj uvedie v  tejto žiadosti)
5. Doklad preukazujúci vlastníctvo k bankového účtu (v prípade poukázania finančných prostriedkov na

účet v banke)
6. Vyhlásenie  o neprevádzkovaní  alebo  nevykonávaní  samostatnej  zárobkovej  činnosti  (v

prípade, ak žiadateľ  pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny  neprevádzkoval  alebo  nevykonával  samostatnú  zárobkovú  činnosť)/Vyhlásenie o prevádzkovaní
alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti v zmysle § 70 ods. 7 a 8 zákona č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.  (v  prípade,  ak žiadateľ  pred zaradením do evidencie  uchádzačov o zamestnanie úradu práce,
sociálnych vecí  a rodiny prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť. Overenie skutočností
v zmysle § 70 ods. 7 písm. a) až d)môže preukázať aj žiadateľ.)
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