
Informácia Daňového riaditeľstva SR v Banskej Bystrici 

 

V zmysle § 31 zákona č. 511/92Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších 

predpisov, ak získa fyzická osoba povolenie alebo oprávnenie na podnikanie alebo začne 

vykonávať inú zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky je povinná sa registrovať do 

30 dní u miestne príslušného správcu dane - daňovom úrade. Ak začne daňovník vykonávať 

činnosť alebo poberať príjmy podliehajúce dani, je povinný oznámiť túto skutočnosť 

správcovi dane do 30 dní.
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Podľa § 32 zákona č.595/2003Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je   povinný podať daňovník, ak 

dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy  nezdaniteľnej časti základu dane (§11 

ods.1 písm. a)  zákona – 19,2-násobku sumy životného minima). Daňové priznanie je povinný 

podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50% sumy 

nezdaniteľnej časti základu dane, ale vykazuje daňovú stratu. 

 

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorý za 

zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, presahujúce 50% 

sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a), ak  

a) plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane 
 
 a ani zahraničným platiteľom dane 

podľa § 48 zákona o dani z príjmov 

b) plynú zo zdrojov v zahraničí okrem prípadov uvedených v odseku 4 kedy nevyplýva zo 

zákona povinnosť podať daňové priznanie  

c) nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3 písm. a) zákona], 

d) daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného 

zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len "ročné zúčtovanie") 

alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne 

potrebné doklady (§ 38 ods. 5 zákona) na vykonanie ročného zúčtovania alebo je povinný 

zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti 

základu dane podľa § 11 ods. 5 až 7 zákona. 

 

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorému 

zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ak v tomto zdaňovacom 

období daňovník poberal  

a) príjmy podľa § 5 od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné 

zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa, 

b) iné druhy príjmov podľa § 6 až 8, ak nie sú od dane oslobodené, okrem príjmov, z ktorých sa 

daň vyberá zrážkou podľa § 43, ak vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 

ods. 6) alebo ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7, alebo je povinný zvýšiť základ 

dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane 

podľa § 11 ods. 5 až 7. 

                                                 
1
 (pričom  podnikaním sa v zmysle Obchodného zákonníka  rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne 

podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. 
 Podnikateľom podľa tohto zákona je: 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,  
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,  
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 
predpisov,  
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa 
osobitného predpisu.)  

 



 

Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy 

a) podľa § 5 a nie je povinný podať daňové priznanie podľa odseku 2 alebo 

b) z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 alebo 

c) ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je 

daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo, 
122a)

 

d) zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskych spoločenstiev alebo ich orgánov, ktoré 

boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo 

e) ktoré sú od dane oslobodené. 

(5) Daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému nevyplýva povinnosť podať 

daňové priznanie podľa odsekov 1 a 2. 

 

Na základe uvedeného vyplýva, že daňové priznanie za zdaňovacie obdobie nemusí 

predložiť registrovaný daňový subjekt, ak jeho zdaniteľné príjmy nedosahujú 50% sumy 

nezdaniteľnej časti základu dane. Naopak daňové priznanie má povinnosť v zmysle 

uvedených ustanovení  zákona podať aj fyzická osoba, ktorá má napr.  príjmy zo závislej 

činnosti napr. ak nepožiadala o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľa, alebo príjmy 

plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a nie je registrovaná u správcu dane, 

lebo jej nevznikla registračná povinnosť v zmysle § 31 zákona o správe daní t.j., že daňový 

subjekt, ktorý je  registrovaný na daňovom úrade v zmysle § 31 zákona o správe daní sa 

nezhoduje s daňovníkom, ktorému vyplýva povinnosť podať daňové priznanie podľa  § 32 

zákona o dani z príjmov.  

 

Potvrdenie o skutočnosti, či je fyzická osoba registrovaná u správcu dane nemá 

zodpovedajúcu vypovedajúcu schopnosť na účely priznania sociálneho štipendia. 
 


