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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky o Dohode medzi
vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky
o vzájomnej pomoci v colných otázkach
Referent: Ing. Dagmar Mráziková, tel.: 02/59 58 34 79

Číslo: MF/29681/2005-75

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 399 zo dňa 28. apríla 2004 schválila Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach (ďalej len „dohoda“). Dohodu podpísali dňa 23. septembra 2004 v Bratislave generálny riaditeľ Colného riaditeľstva Slovenskej republiky Ing. Jozef Gönczöl a generálny riaditeľ Colnej správy
Slovinskej republiky pán Franc Košir.
Na základe článku 17 ods. 1 dohoda nadobudne platnosť 27. februára 2006, t. j. deväťdesiatym
dňom po vzájomnom oznámení zmluvných strán diplomatickou cestou, že boli splnené všetky podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie jej platnosti.
Účelom tejto dohody je prostredníctvom spolupráce medzi colnými správami zabrániť porušovaniu
colných predpisov. Dohoda umožňuje vzájomnú výmenu informácií, ktoré súvisia s porušovaním colných predpisov týkajúcich sa hlavne osôb, tovaru a dopravných prostriedkov, ale aj informácií o činoch spáchaných alebo plánovaných, ktorými sa porušujú, alebo by sa mohli porušiť colné predpisy.
Dohoda určuje spôsob použitia a ochrany informácií, písomností a iných oznámení získaných na jej
základe. Výmena informácií sa týka aj nových metód a prostriedkov používaných pri porušovaní colných predpisov a tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom závažného porušovania colných
predpisov na území štátu druhej zmluvnej strany. Prílohu dohody tvoria základné zásady ochrany
osobných údajov.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v nadväznosti na uvedené uverejňuje text dohody
v úplnom znení.
Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej

Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky
o vzájomnej pomoci v colných otázkach
Vláda Slovenskej republiky a vláda Slovinskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“);
b e r ú c d o ú v a h y, že porušovanie colných predpisov pôsobí negatívne na hospodárske, finančné, sociálne a obchodné záujmy ich štátov,
b e r ú c d o ú v a h y dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania ciel, daní a iných platieb, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo vývoze tovaru, ako aj správneho určenia hodnoty a pôvodu takého tovaru; rovnako ako aj správneho uplatňovania ustanovení o zákazoch, obmedzeniach a o kontrole,
u v e d o m u j ú c s i potrebu medzinárodnej spolupráce v oblasti správy a uplatňovania colných
predpisov,
b e r ú c d o ú v a h y existujúce priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou,
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v p r e s v e d č e n í, že boj proti porušovaniu colných predpisov je možné viesť účinnejšie prostredníctvom vzájomnej spolupráce colných orgánov,
s o z r e t e ľ o m na ustanovenia Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, podpísanom v Štrasburgu 28 januára 1981,
s o z r e t e ľ o m na Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzájomnej administratívnej pomoci
z 5. decembra 1953,
s o z r e t e ľ o m aj na ustanovenia Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 upraveného Protokolom z roku 1972 a Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971 vypracovaných za
podpory Organizácie Spojených národov, ako aj Dohovoru Organizácie Spojených národov proti
nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988,
d o h o d l i s a t a k t o:
Článok 1
POJMY
Na účely tejto dohody:
a) „colné predpisy“ sú právne predpisy uplatňované colnými orgánmi, ktoré upravujú dovoz, vývoz
a tranzit tovaru a ktoré sa týkajú cla, daní a iných platieb, ako aj opatrení o zákazoch a obmedzeniach alebo kontrole vzťahujúcich sa na pohyb tovaru cez štátne hranice,
b) „clá“ sú všetky clá, dane, platby a/alebo ostatné dávky vymeriavané a vyberané na území štátov
zmluvných strán pri uplatňovaní colných predpisov, ktoré však nezahŕňajú platby a poplatky, ktorých výška je obmedzená iba na náklady za poskytnuté služby,
c) „dožadujúci colný orgán“ je colný orgán, ktorý žiada o pomoc podľa tejto dohody, alebo ktorý takúto pomoc prijíma,
d) „dožiadaný colný orgán“ je colný orgán, ktorý dostal žiadosť o pomoc podľa tejto dohody, alebo
ktorý takúto pomoc poskytuje,
e) „porušenie colných predpisov“ je akékoľvek porušenie colných predpisov, ako aj akýkoľvek pokus o ich porušenie,
f) „colný orgán“ je v Slovenskej republike Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Slovinskej republike Ministerstvo financií – Colná správa Slovinskej republiky,
g) „osobné údaje“ sú všetky informácie vzťahujúce sa na určenú osobu alebo určiteľnú osobu.
Článok 2
ROZSAH DOHODY
1. V záujme zabezpečenia správneho uplatňovania colných predpisov si zmluvné strany poskytnú
vzájomnú pomoc predovšetkým pri predchádzaní, odhaľovaní a úradnom zisťovaní porušovania
týchto predpisov, a to spôsobom a za podmienok stanovených touto dohodou a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
2. Pomoc podľa tejto dohody sa poskytne v súlade s právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany. Ak je to potrebné, dožiadaný colný orgán môže požiadať o pomoc iný príslušný orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany.
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Článok 3
POMOC NA DOŽIADANIE
1. Na žiadosť dožadujúceho colného orgánu poskytne dožiadaný colný orgán všetky informácie, pomocou ktorých bude možné zabezpečiť správne uplatňovanie colných predpisov, okrem
iného zahrňujúcich informácie týkajúce sa prepravy a zasielania tovaru, miesta jeho odovzdania
a miesta jeho určenia a zároveň jeho hodnotu a pôvod, ako aj informácie týkajúce sa činov vykonaných či plánovaných, ktorými sa porušujú, alebo by sa mohli porušiť colné predpisy.
2. Na žiadosť dožadujúceho colného orgánu bude dožiadaný colný orgán informovať o tom, či tovar vyvezený z územia štátu jednej zmluvnej strany bol riadne dovezený na územie štátu druhej
zmluvnej strany a prípadne uvedie, do akého colného režimu bol tovar prepustený.
3. Na žiadosť dožadujúceho colného orgánu vykoná dožiadaný colný orgán úkony nevyhnutné
na zabezpečenie dohľadu nad:
a)

fyzickými osobami alebo právnickými osobami, o ktorých existuje dôvodné podozrenie, že
porušujú alebo porušili colné predpisy dožadujúcej zmluvnej strany,

b)

miestami, kde je tovar uskladnený spôsobom, o ktorom existuje dôvodné podozrenie, že tento
tovar má byť nezákonne prepravený na územie štátu dožadujúcej zmluvnej strany,

c)

pohybom tovaru, ktorý môže byť podľa oznámenia dožadujúcej zmluvnej strany predmetom
závažného porušenia colných predpisov dožadujúcej zmluvnej strany,

d)

dopravnými prostriedkami a kontajnermi, o ktorých existuje dôvodné podozrenie, že boli, sú,
alebo by mohli byť použité v rozpore s colnými predpismi na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany.
Článok 4
POMOC Z VLASTNÉHO PODNETU

Zmluvné strany si v prípade potreby a v rámci svojich právomocí vzájomne poskytnú pomoc na zabezpečenie správneho uplatňovania colných predpisov, najmä ak získajú informácie, ktoré sa týkajú:
a) konania, ktorým sa porušili, porušujú alebo by sa mohli porušiť colné predpisy a ktoré by mohlo zaujímať druhú zmluvnú stranu,
b) nových metód a prostriedkov používaných pri porušovaní colných predpisov,
c) tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom závažného porušovania colných predpisov na území
štátu druhej zmluvnej strany,
d) osôb, o ktorých je známe alebo sú dôvodne podozrivé, že porušujú alebo porušili colné predpisy
štátu druhej zmluvnej strany,
e) dopravných prostriedkov a kontajnerov, o ktorých je známe, alebo u ktorých existuje dôvodné podozrenie, že boli, sú, alebo by mohli byť použité pri porušovaní colných predpisov štátu druhej
zmluvnej strany.
Článok 5
TECHNICKÁ POMOC
1. Pomoc podľa tejto dohody zahrňuje informácie týkajúce sa:
a)

činnosti v oblasti boja proti pašovaniu, ktoré môžu byť použité pri predchádzaní porušovania
colných predpisov,

b)

nových metód používaných pri porušovaní colných predpisov,
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c)

pozorovaní a zistení vychádzajúcich z úspešného využitia nových pomôcok a techník boja
proti pašovaniu,

d)

nových techník a zdokonalených metód colného prerokovania cestujúcich a tovaru.

2. Colné orgány môžu, ak to nie je v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi ich štátov, uskutočňovať vzájomnú spoluprácu taktiež pri:
a)

zavádzaní, vývoji alebo zdokonaľovaní osobitných výcvikových programov pre svojich zamestnancov,

b)

zriaďovaní a udržiavaní komunikačných kanálov medzi sebou s cieľom uľahčiť bezpečnú
a rýchlu výmenu informácií,

c)

napomáhaní vzájomnej účinnej koordinácie, vrátane výmeny zamestnancov a expertov,

d)

posudzovaní a testovaní nového zariadenia a postupov,

e)

zjednodušení a zosúladení príslušných colných režimov,

f)

akýchkoľvek iných administratívnych záležitostí, ktoré môžu vyžadovať ich spoločný postup.
Článok 6
DORUČOVANIE A OZNAMOVANIE

Dožiadaný colný orgán na požiadanie dožadujúceho colného orgánu vykoná v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi všetky nevyhnutné opatrenia, aby:
- doručil všetky písomnosti,
- oznámil všetky rozhodnutia
v rozsahu tejto dohody adresátovi s bydliskom alebo sídlom na území štátu tejto zmluvnej strany.
V tomto prípade sa uplatní článok 7 ods. 3.
Článok 7
FORMA A OBSAH ŽIADOSTI O POMOC
1. Žiadosti o pomoc podľa tejto dohody sa podávajú písomne. K žiadosti sa prikladajú doklady nevyhnutné na jej vybavenie. V naliehavej situácii možno prijať aj ústnu žiadosť o pomoc, ktorá však
musí byť bezodkladne potvrdená písomne.
2. Žiadosti o pomoc podľa odseku 1 musia obsahovať tieto údaje:
a)

dožadujúci colný orgán, ktorý žiadosť podáva,

b)

požadované opatrenie,

c)

predmet a dôvod žiadosti,

d)

stručný opis porušenia colných predpisov,

e)

vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa na prípad vzťahujú,

f)

čo najpresnejšie a najpodrobnejšie údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách,
ktorých sa žiadosť týka,

g)

prehľad dôležitých skutočností a uskutočnených úradných zisťovaní, okrem prípadov, ktoré
sú uvedené v článku 6,

h)

príčinnú súvislosť medzi žiadaným úkonom a vecou, ktorej sa týka.
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3. Žiadosť sa vyhotovuje v úradnom jazyku dožiadaného colného orgánu, v anglickom jazyku alebo
v jazyku prijateľnom pre dožiadaný colný orgán.
4. Pri poskytovaní vzájomnej pomoci budú colné orgány priamo komunikovať. Ak dožiadaný colný
orgán nie je príslušný na vybavenie žiadosti, bezodkladne odovzdá žiadosť príslušnému orgánu,
ktorý bude konať na základe žiadosti v rámci svojej právomoci a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo oznámi dožadujúcemu colnému orgánu, ako má v prípade takejto žiadosti
postupovať.
5. Ak žiadosť nezodpovedá formálnym požiadavkám, možno požadovať jej opravu alebo doplnenie; prijatie predbežných opatrení tým nie je dotknuté.
Článok 8
VYBAVOVANIE ŽIADOSTI O POMOC
1. Dožiadaný colný orgán prijme všetky vhodné opatrenia na vybavenie žiadosti a v prípade potreby požiada o akékoľvek úradné alebo súdne opatrenie s cieľom vybaviť žiadosť.
2. Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany vykoná na žiadosť colného orgánu štátu druhej zmluvnej
strany nevyhnuté úradné zisťovanie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, vrátane vypočutia znalcov a svedkov alebo osôb podozrivých z porušenia colných predpisov a zabezpečí overenie, kontrolu a preskúmanie záležitostí upravených v tejto dohode.
3. Dožiadaný colný orgán môže v najväčšom možnom rozsahu umožniť na žiadosť dožadujúceho
colného orgánu prítomnosť úradníkov dožadujúceho colného orgánu na území štátu dožiadaného colného orgánu počas vykonávania úradného zisťovania porušenia colných predpisov, ktoré
sa týkajú dožadujúceho colného orgánu.
4. Ak o to dožadujúci colný orgán požiada, bude upovedomený o čase a mieste úkonu, ktorý má byť
vykonaný na základe jeho žiadosti tak, aby mohlo byť vykonanie tohto úkonu koordinované.
5. Úradníci dožadujúceho colného orgánu, ktorí sú oprávnení zisťovať porušenie colných predpisov,
môžu žiadať, aby dožiadaný colný orgán preveril príslušné účtovné knihy, záznamy a iné doklady
alebo nosiče údajov a poskytol ich kópie alebo poskytol akékoľvek informácie vzťahujúce sa na
porušovanie colných predpisov.
Článok 9
SPÔSOB ODOVZDÁVANIA INFORMÁCIÍ
1. Dožiadaný colný orgán odovzdá výsledky úradného zisťovania dožadujúcemu colnému orgánu
vo forme dokladov, overených kópií dokladov, správ a podobne, a ak to je nevyhnutné, aj ústne.
2. Doklady uvedené v odseku 1 sa môžu na tento účel poskytnúť elektronicky v akejkoľvek forme; súčasne sa poskytnú všetky informácie, ktoré sú potrebné na ich výklad či využitie.
Článok 10
VÝNIMKY Z POVINNOSTI POSKYTNÚŤ POMOC
1. Ak dožiadaný colný orgán dôjde k záveru, že vyhovenie žiadosti by mohlo spôsobiť narušenie suverenity, bezpečnosti, verejného záujmu a iných podstatných národných záujmov, alebo by spôsobilo porušenie priemyselného a obchodného alebo služobného tajomstva, môže poskytnutie takejto pomoci odmietnuť alebo jej poskytnutie podmieniť splnením určitých podmienok alebo
požiadaviek. Pomoc možno taktiež odmietnuť v prípade, ak žiadosť zahrňuje devízové alebo daňové právne predpisy, ktoré sa netýkajú cla.
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2. Ak dožadujúci colný orgán žiada o poskytnutie pomoci, ktorú by sám nebol schopný poskytnúť, ak
by o to bol požiadaný, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Dožiadaný colný orgán zváži, či takejto žiadosti vyhovie.
3. Ak je žiadosť o pomoc zamietnutá, rozhodnutie a dôvody jej zamietnutia sa bezodkladne oznámia dožadujúcemu colnému orgánu.
Článok 11
POVINNOSŤ ZACHOVÁVAŤ SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO
1. Informácie poskytnuté v akejkoľvek forme podľa tejto dohody majú dôvernú povahu. Sú predmetom služobného tajomstva a sú chránené takým istým spôsobom, ako rovnaký druh informácií podľa príslušných vnútroštátnych predpisov zmluvnej strany, ktorá ich prijala.
2. Výmena osobných údajov sa môže uskutočniť len vtedy, ak ich ochrana vnútroštátnymi právnymi
predpismi zmluvných strán je ekvivalentná. Zmluvné strany zabezpečia najmenej taký stupeň
ochrany, aký vyplýva zo zásad uvedených v prílohe k tejto dohode.
Článok 12
POUŽITIE INFORMÁCIÍ
1. Informácie, doklady a iné oznámenia získané počas vzájomnej spolupráce sa môžu použiť len na
účely uvedené v tejto dohode, vrátane ich použitia v súdnom a správnom konaní.
2. Dožadujúci colný orgán nepoužije dôkazy alebo informácie získané podľa tejto dohody na iné
účely, než sú uvedené v žiadosti o pomoc bez predchádzajúceho písomného súhlasu dožiadaného colného orgánu.
3. Ak sa podľa tejto dohody odovzdávajú osobné údaje, colné orgány zabezpečia, aby tieto údaje
boli použité iba na účely uvedené v žiadosti o pomoc a v súlade s podmienkami, ktoré môže určiť
dožiadaná zmluvná strana.
4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa nevzťahujú na informácie, ktoré sa týkajú porušovania
colných predpisov vzťahujúcich sa na omamné a psychotropné látky. Takéto informácie možno
poskytnúť orgánom štátu dožadujúcej zmluvnej strany, ktoré sú priamo zodpovedné za boj proti
nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami.
Článok 13
ZÁZNAMY, PÍSOMNOSTI A SVEDKOVIA
1. Colné orgány si na požiadanie vzájomne poskytnú písomnosti týkajúce sa prepravy a zasielania
tovaru, z ktorých bude zrejmá hodnota, pôvod, povaha a určenie tovaru.
2. Originály spisov, dokladov a iných materiálov sa vyžadujú iba v prípadoch, keď kópie sú nepostačujúce. Na základe osobitnej žiadosti sa kópie takýchto spisov, dokladov a iných materiálov náležite overia.
3. Originály spisov, dokladov a iných materiálov, ktoré boli poskytnuté dožadujúcemu colnému orgánu, sa bez zbytočného odkladu vrátia. Práva dožiadaného colného orgánu alebo tretích strán
s tým spojené zostanú neporušené. Na základe žiadosti sa originály nevyhnutné na účely súdneho
alebo podobného rozhodnutia vrátia bez zbytočného odkladu.
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4. Colné orgány môžu na žiadosť a na základe vlastnej úvahy splnomocniť svojich úradníkov, ak
s tým títo úradníci súhlasia, aby vystúpili ako svedkovia alebo ako znalci v súdnom alebo správnom konaní na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany a poskytli spisy, doklady a iné materiály
alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť na konanie potrebné. V žiadosti musí byť určený čas,
miesto, druh konania a postavenie, v akom má zamestnanec vystúpiť.
Článok 14
NÁKLADY
1. Colné orgány sa zrieknu všetkých nárokov na úhradu nákladov, ktoré vznikli vykonávaním tejto
dohody, s výnimkou nákladov na svedkov, honorárov pre znalcov a nákladov na tlmočníkov, ktorí
nie sú zamestnancami štátnych orgánov.
2. Ak si vybavenie žiadosti vyžaduje alebo bude vyžadovať značné náklady mimoriadnej povahy,
colné orgány sa dohodnú na určení požiadaviek a podmienok, na základe ktorých sa žiadosti vyhovie, ako aj na spôsobe, akým sa tieto náklady uhradia.
Článok 15
VYKONÁVANIE
1. Vykonávaním tejto dohody sú poverené colné orgány. Colné orgány sa dohodnú na praktických
opatreniach nevyhnutných na jej vykonávanie s ohľadom na predpisy o ochrane osobných údajov.
2. Po vzájomnej dohode môžu colné orgány vydať interné pokyny nevyhnutné na vykonávanie tejto
dohody.
3. Colné orgány sa môžu dohodnúť, že ich útvary poverené úradným zisťovaním budú v priamom
vzájomnom styku.
Článok 16
ÚZEMNÉ UPLATŇOVANIE DOHODY
Táto dohoda sa uplatňuje na colnom území Slovenskej republiky a na colnom území Slovinskej
republiky.
Článok 17
NADOBUDNUTIE PLATNOSTI A UKONČENIE PLATNOSTI
1. Táto dohoda nadobudne platnosť deväťdesiatym dňom po vzájomnom oznámení zmluvných
strán diplomatickou cestou, že boli splnené všetky podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi
predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.
2. Colné orgány sa stretnú za účelom preskúmania tejto dohody a prerokovania ostatných colných
záležitostí, ktoré z ich vzťahu môžu vyplynúť, na žiadosť jedného z colných orgánov alebo na konci obdobia piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody; ak si tieto orgány vzájomne písomne oznámia, že takéto preskúmanie dohody nie je potrebné, toto stretnutie sa neuskutoční.
3. Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
Zmeny a doplnky sa vykonajú písomnou formou.
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4. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia
oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej stane.
5. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o colnej spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach, podpísanej v Prahe dňa 17. mája 1967.
Na dôkaz toho, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.
Dané v Bratislave dňa 23. septembra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, slovinskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Jozef Gönczöl v. r.
Za vládu
Slovenskej republiky

Franc Košir v. r.
Za vládu
Slovinskej republiky
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Príloha

ZÁKLADNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Osobné údaje spracované do elektronickej formy sú:
a)

získané a spracované zákonným spôsobom,

b)

uchované na určené a zákonné účely a nesmú sa použiť spôsobom, ktorý je s týmito účelmi
nezlučiteľný,

c)

primerané, relevantné a nie nadbytočné s ohľadom na účely, na ktoré sú uchovávané,

d)

presné a ak je to potrebné, aktualizované,

e)

udržované vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu predmetu údajov, nie však dlhšie, než je potrebné na účel, na ktorý sú tieto údaje uchovávané.

2. Osobné údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života nesmú byť elektronicky spracované,
ak vnútroštátne právne predpisy neposkytujú príslušné záruky. To isté platí na osobné údaje týkajúce sa trestných vecí.
3. Na ochranu osobných údajov ukladaných do elektronických súborov údajov sa príjmu vhodné
bezpečnostné opatrenia, ktoré ich budú chrániť proti neoprávnenému zničeniu alebo náhodnej
strate a tiež proti neoprávnenému prístupu k nim, proti ich pozmeňovaniu alebo šíreniu.
4. Každá osoba musí mať možnosť:
a)

zistiť existenciu súboru osobných údajov v elektronickej forme, jeho hlavné účely, rovnako ako
aj totožnosť a trvalý pobyt alebo hlavné pracovisko úradníka, ktorý za súbor zodpovedá,

b)

dostať v primeranom čase a bez zbytočných omeškaní alebo nákladov potvrdenie o tom, či
sú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, uložené v súbore údajov v elektronickej forme, ako aj
oznámenie o týchto údajoch v zrozumiteľnej forme,

c)

dosiahnuť, keď taká situácia nastane, opravu alebo vymazanie takýchto údajov, ak boli spracované v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vyhlasuje platnosť základných zásad podľa odsekov 1 a 2 tejto prílohy,

d)

mať k dispozícii opravný prostriedok, ak žiadosti o oznámenie, alebo ak taká situácia nastane, o opravu alebo vymazanie, podľa písmena b) a c) tohto odseku, nebude vyhovené.

5. Z ustanovení uvedených v odsekoch 1, 2 a 4 tejto prílohy nie je dovolená žiadna výnimka, okrem
obmedzení definovaných v týchto odsekoch.
6. Derogácia od ustanovení uvedených v odsekoch 1, 2 a 4 tejto prílohy je dovolená, ak sa poskytne
v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvnej strany a predstavuje nevyhnutné opatrenie
demokratickej spoločnosti v záujme:
a)

ochrany bezpečnosti štátu, verejného záujmu, menových záujmov štátu alebo potlačenia
trestných činov,

b)

ochrany predmetu údajov alebo práv a slobody iných osôb.

7. Obmedzenia, ktoré sa týkajú uplatňovania práv uvedených v odseku 4 písm. b), c) a d) tejto prílohy, môžu byť upravené právnymi predpismi v prípade súborov osobných údajov v elektronickej
forme využívaných na štatistické alebo vedecko-výskumné účely, keď zjavne nehrozí riziko porušenia súkromia predmetu údajov.
8. Žiadne ustanovenie tejto prílohy sa nebude vykladať tak, aby obmedzovalo alebo inak negatívne
ovplyvňovalo možnosť zmluvnej strany poskytnúť predmetu údajov rozsiahlejšie prostriedky
ochrany údajov, než sú ustanovené v tejto prílohe.
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky o Dohode
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska
o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
Referent: Ing. Dagmar Mráziková, tel.: 02/59 58 34 79

Číslo: MF/29769/2005-75

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 900 zo dňa 21. augusta 2002 schválila Dohodu
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných
otázkach (ďalej len „dohoda“). Dohodu podpísali dňa 16. novembra 2004 v Bratislave generálny
riaditeľ Colného riaditeľstva Slovenskej republiky Ing. Jozef Gönczöl a štátny tajomník Ministerstva
financií Rumunska pán Tudor Tănăsescu.
Na základe článku 17 ods. 1 dohoda nadobudne platnosť 25. decembra 2005, t. j. tridsiatym
dňom po vzájomnom oznámení oboch zmluvných strán diplomatickou cestou, že boli splnené všetky
podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie jej platnosti.
Účelom tejto dohody je prostredníctvom spolupráce medzi colnými správami zabrániť porušovaniu
colných predpisov a zabezpečiť správne vymeriavanie a vyberanie cla a iných platieb. Dohoda
umožňuje vzájomnú výmenu informácií, ktoré súvisia s porušovaním colných predpisov týkajúcich sa
hlavne osôb, tovaru a dopravných prostriedkov, ale aj informácií o činoch spáchaných alebo plánovaných, ktorými sa porušujú, alebo by sa mohli porušiť colné predpisy. Dohoda určuje spôsob použitia
a ochrany informácií, písomností a iných oznámení získaných na jej základe. Výmena informácií sa
týka aj nových metód a prostriedkov používaných pri porušovaní colných predpisov a tovaru,
o ktorom je známe, že je predmetom závažného porušovania colných predpisov na území štátu druhej
zmluvnej strany.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v nadväznosti na uvedené uverejňuje text dohody
v úplnom znení.
Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej

Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska
o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany“),
b e r ú c d o ú v a h y, že porušovanie colných predpisov pôsobí negatívne na hospodárske, finančné a sociálne záujmy ich štátov, ako aj na oprávnené záujmy obchodu,
u v e d o m u j ú c s i potrebu spoločného postupu v boji proti nezákonnému obchodu s omamnými
a psychotropnými látkami,
b e r ú c d o ú v a h y dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania cla, daní
a iných platieb pri dovoze alebo vývoze tovaru, ako aj správneho uplatňovania ustanovení o zákazoch a obmedzeniach a o kontrole,
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v p r e s v e d č e n í, že úsilie zamerané na zabránenie porušovania colných predpisov a úsilie zamerané na presné vyberanie dovozného a vývozného cla, daní a iných platieb je možné vynakladať
účinnejšie prostredníctvom spolupráce medzi colnými orgánmi,
b e r ú c d o ú v a h y existujúce priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Rumunskom,
r e š p e k t u j ú c Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzájomnej administratívnej pomoci
z 5. decembra 1953,
r e š p e k t u j ú c ustanovenia Jednotného dohovoru o omamných látkach danom v New Yorku
30. marca 1961 upraveného Protokolom z roku 1972, Dohovoru o psychotropných látkach danom
vo Viedni 21. februára 1971 vypracovaného pod záštitou Organizácie Spojených národov a Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými
látkami danom vo Viedni 20. decembra 1988,
dohodli sa takto:
Článok 1
POJMY
Na účely tejto dohody:
a) „colné predpisy“ sú ustanovenia obsiahnuté vo vnútroštátnych právnych predpisoch štátov oboch
zmluvných strán, ktoré upravujú dovoz, vývoz a tranzit tovaru, alebo akýkoľvek iný colný režim,
ktoré sa týkajú cla, daní a iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, alebo opatrení o zákazoch,
obmedzeniach alebo kontrole, vykonávaných colnými orgánmi,
b) „porušenie colných predpisov“ je akékoľvek porušenie colných predpisov, ako aj pokus o porušenie týchto predpisov,
c) „colný orgán“ je v Slovenskej republike Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Rumunsku Národný colný úrad (National Customs Authority) podriadený Národnému kontrolnému úradu (National Control Authority),
d) „dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc v colných
otázkach,
e) „dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý dostal žiadosť o pomoc
v colných otázkach,
f) „sledovaná dodávka” je postup, ktorý umožňuje, aby nezákonné alebo podozrivé zásielky
omamných, psychotropných látok, prekurzorov alebo látok, ktoré ich nahrádzajú a chránených
druhov rastlín a živočíchov, boli prepustené z území, cez územia, alebo na územia štátov zmluvných strán s vedomím a pod kontrolou príslušných orgánov v záujme zistenia osôb zúčastnených
na nezákonnom obchodovaní s týmto tovarom,
g) „informácie” zahŕňajú okrem iného správy, záznamy, doklady, písomnosti, a to aj v elektronickej
forme a taktiež ich overené kópie,
h) „osobné údaje” sú údaje vzťahujúce sa na zistenú totožnosť alebo možnosť zistenia totožnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
i) „osoba“ je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba.
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Článok 2
ROZSAH DOHODY
1. Zmluvné strany si prostredníctvom svojich colných orgánov a v súlade s ustanoveniami tejto dohody navzájom poskytnú pomoc:
a)

v záujme zabezpečenia správneho uplatňovania colných predpisov,

b)

v záujme zabezpečenia presného vymeriavania cla, daní a iných platieb,

c)

v záujme uľahčovania a urýchľovania pohybu cestujúcich a tovaru,

d)

v záujme predchádzania, zisťovania a odhaľovania prípadov porušovania colných predpisov,

e)

v prípadoch doručovaní dokumentov alebo oznamovaní rozhodnutí týkajúcich sa uplatňovania colných predpisov,

f)

pri výmene technických skúseností s cieľom podporovať prácu colných orgánov.

2. Pomoc podľa tejto dohody sa bude poskytovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany a v rámci právomoci a možností dožiadaného colného orgánu. V prípade potreby môže colný orgán požiadať o súčinnosť iný príslušný orgán v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany.
3. Táto dohoda sa netýka medzinárodných dohovorov alebo zmlúv, ktorých účastníkmi sú zmluvné
strany.
Článok 3
DOHĽAD NAD OSOBAMI, TOVAROM A DOPRAVNÝMI PROSTRIEDKAMI
Colný orgán jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie colného orgánu druhej zmluvnej strany v rámci svojej právomoci a svojich možností vykoná dohľad nad:
a) pohybom osôb, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušili, colné predpisy štátu dožadujúcej zmluvnej strany, alebo sú podozrivé z porušovania colných predpisov, najmä tie osoby,
ktoré vstupujú alebo vystupujú z územia štátu dožiadanej zmluvnej strany,
b) pohybom tovaru, ktorým by na základe oznámenia colného orgánu druhej zmluvnej strany mohlo
dôjsť k nezákonnej preprave na územie alebo z územia svojho štátu,
c) všetkými dopravnými prostriedkami a kontajnermi, o ktorých je známe, alebo o ktorých existuje podozrenie, že sa používajú na porušenie colných predpisov druhej zmluvnej strany,
d) miestami, používanými na nezákonné uskladnenie tovaru na území štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 4
POSTUP PROTI NEZÁKONNÉMU OBCHODU
S NIEKTORÝMI DRUHMI TOVARU
Colné orgány zmluvných strán si navzájom bez meškania z vlastného podnetu alebo na požiadanie, po konzultácii a koordinácii s príslušnými orgánmi, poskytnú potrebné informácie o činnostiach,
ktoré súvisia s porušovaním colných predpisov jednej zo zmluvných strán, týkajúce sa pohybu
a prepravy predovšetkým:
a) omamných látok, psychotropných látok a prekurzorov,
b) chránených druhov rastlín a živočíchov,
c) zbraní, streliva a výbušnín,
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d) citlivého a strategického tovaru, ktorý je predmetom osobitnej kontroly v súlade s medzinárodnými
dohodami, mnohostrannými dohovormi a príslušnými záväzkami vo vzťahu k zákazu šírenia jadrových zbraní, ktorých sú zmluvné strany členmi,
e) umeleckých predmetov a starožitností, ktoré majú historickú, kultúrnu alebo archeologickú hodnotou pre jednu zo zmluvných strán,
f) jedov alebo látok, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie ľudí,
g) tovaru, ktorý podlieha vysokej sadzbe cla, daní alebo iných platieb, predovšetkým prepravy alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.
Článok 5
SLEDOVANÁ DODÁVKA
1. Zmluvné strany prijmú v rámci svojich možností a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi nevyhnutné opatrenia, ktoré im umožnia náležite využiť sledovanú dodávku, za účelom zistenia totožnosti osôb zapojených do nezákonnej prepravy omamných a psychotropných látok, prekurzorov alebo chránených druhov rastlín a živočíchov a prijatia právnych opatrení proti nim.
2. Rozhodnutia o využití kontrolovanej dodávky sa budú vykonávať jednotlivo pre každý prípad
a v prípade potreby v súlade s akýmikoľvek úpravami alebo dohodami, ktoré mohli byť dosiahnuté v konkrétnom prípade. Ak je to nevyhnutné, a je to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi
zmluvných strán, môžu sa vziať do úvahy uzavreté finančné úpravy a dohody medzi oboma
zmluvnými stranami.
3. Nezákonné zásielky, uznané ako kontrolovaná dodávka, môžu byť na základe vzájomného súhlasu príslušných orgánov zadržané alebo môže byť povolené pokračovanie prepravy takýchto
zásielok s obsahom omamných a psychotropných látok v neporušenej forme, alebo sa môžu zhabať alebo čiastočne, prípadne úplne vymeniť.
Článok 6
POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
1. Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie,
ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení správneho:
a)

vyberania dovozného a vývozného cla, daní a iných platieb a obzvlášť informácie, ktoré pomôžu určiť colnú hodnotu tovaru na colné účely a zistiť jeho zaradenie podľa colného sadzobníka,

b)

uplatňovania zákazov a obmedzení pri dovoze, vývoze a tranzite,

c)

použitia pravidiel pôvodu, ktoré nie sú predmetom dohôd o obchodných výhodách uzavretých jednou alebo obidvoma zmluvnými stranami.

2. Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú akékoľvek informácie o tom,
a)

či tovar, dovezený na územie štátu jednej zmluvnej strany, bol vyvezený z územia štátu druhej
zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a do akého colného režimu, ak
bol nejaký, bol tovar prepustený,

b)

či tovar, vyvezený z územia štátu jednej zmluvnej strany, bol dovezený na územie štátu druhej
zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a do akého colného režimu, ak
bol nejaký, bol tovar prepustený,
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či tovar, ktorému sa udelila výhoda pri vývoze z územia štátu jednej zmluvnej strany, bol náležite dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany; chápané tak, že sa zároveň poskytne
informácia o akýchkoľvek vykonaných colných kontrolných opatreniach, ktorým bol tento tovar podrobený.

3. Colný orgán jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému
orgánu druhej zmluvnej strany informácie, ktoré súvisia s porušovaním colných predpisov, týkajúce
sa hlavne:
a)

fyzických osôb alebo právnických osôb, o ktorých je známe alebo sú podozrivé, že porušujú
alebo porušili colné predpisy druhej zmluvnej strany,

b)

pohybu tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom porušovania colných predpisov,

c)

dopravných prostriedkov a kontajnerov, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že sa použili na porušenie colných predpisov druhej zmluvnej strany,

d)

nových spôsobov a prostriedkov používaných pri porušovaní colných predpisov,

e)

miest používaných na nezákonné uskladnenie tovaru na území štátu druhej zmluvnej strany.

4. Ak dožiadaný colný orgán nemá požadovanú informáciu, o ktorej poskytnutie bol požiadaný, pokúsi sa získať ju v rámci svojej právomoci a svojich možností a v súlade s vnútroštátnymi právnymi
predpismi, platnými na území jeho štátu a pri získavaní informácie postupuje vo vlastnom mene.
5. Colný orgán jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému
orgánu druhej zmluvnej strany informácie vrátane správ, záznamov z evidencie alebo overené kópie dokumentov, ktoré obsahujú všetky dostupné informácie o zistených alebo pripravovaných činnostiach, ktorými sa porušili alebo sa môžu porušiť colné predpisy tejto zmluvnej strany.
6. Na základe žiadosti colného orgánu jednej zo zmluvných strán budú kópie spisov, dokladov
a iných materiálov náležite overené. Colné orgány budú požadovať originály informácií vrátane
spisov a dokladov iba v prípadoch, ak by boli overené kópie nepostačujúce. Poskytnuté originály
informácií vrátane spisov a dokladov budú vrátené pri najbližšej príležitosti.
7. Informácie, poskytnuté podľa tejto dohody, môže nahradiť informácia v elektronickej forme podaná v akejkoľvek podobe na rovnaký účel. Súčasne sa poskytnú všetky dôležité informácie týkajúce
sa výkladu alebo použitia týchto informácií.
Článok 7
FORMA A OBSAH ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE POMOCI
1. Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa tejto dohody sa vyhotovuje v písomnej forme. Informácie
a doklady nevyhnutné na jej vybavenie sa priložia k žiadosti. V naliehavej situácii sa môže prijať
ústna žiadosť, ktorá musí byť bez meškania písomne potvrdená.
2. Žiadosť podľa odseku 1 tohto článku obsahuje tieto informácie:
a)

označenie dožadujúceho colného orgánu,

b)

požadované opatrenie,

c)

predmet a účel žiadosti,

d)

vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa na prípad vzťahujú,

e)

presné a podrobné údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré sú predmetom zisťovania,

f)

zhrnutie relevantných skutočností, ktoré sa týkajú prípadu,
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vzťah medzi obsahom žiadosti o poskytnutie pomoci a záležitosťou, ktorej sa to týka.

3. Žiadosť sa predkladá v úradnom jazyku štátu dožiadanej zmluvnej strany, alebo v inom jazyku prijateľnom pre dožiadaný colný orgán.
4. Ak žiadosť nezodpovedá formálnym požiadavkám odsekov 2 a 3, dožiadaný colný orgán môže
požadovať jej opravu alebo doplnenie; prijatie predbežných opatrení tým nie je dotknuté.
Článok 8
ÚRADNÉ ZISŤOVANIE
1. Colný orgán jednej zmluvnej strany začne na žiadosť colného orgánu druhej zmluvnej strany úradné zisťovanie, týkajúce sa činností, ktoré sú alebo môžu byť v rozpore s colnými predpismi platnými
na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany. Výsledky zisťovania sa oznámia dožadujúcemu colnému orgánu.
2. Tieto zisťovania sa budú vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej
zmluvnej strany. Dožiadaný colný orgán bude postupovať vo vlastnom mene.
3. Dožiadaný colný orgán môže na požiadanie povoliť, aby úradníci dožadujúceho colného orgánu boli prítomní na území štátu dožiadanej zmluvnej strany, vrátane ich prítomnosti pri úradnom
zisťovaní, keď jeho úradníci zisťujú porušenie colných predpisov, ktoré je v záujme dožadujúceho
colného orgánu.
4. Úradníci dožadujúceho colného orgánu môžu vystupovať na území štátu dožiadanej zmluvnej
strany v súlade s touto dohodou výhradne v poradnej funkcii. Títo úradníci nebudú mať povolené
aktívne sa zúčastňovať na úradnom zisťovaní alebo používať akúkoľvek zákonnú alebo vyšetrovaciu právomoc, ktorú majú úradníci dožiadaného colného orgánu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany.
5. Dožadujúci colný orgán, ak o to požiada, bude oboznámený o čase a mieste úkonu, ktorý sa vykoná na základe žiadosti tak, aby úkon mohol byť koordinovaný.
6. Úradníci dožadujúceho colného orgánu, ktorí sú oprávnení zisťovať porušenie colných predpisov,
môžu žiadať, aby dožiadaný colný orgán prešetril príslušné účtovné záznamy, evidencie a iné doklady alebo dátové súbory a poskytol z nich kópie, alebo poskytol akékoľvek informácie, vzťahujúce sa na porušenie colných predpisov.
7. V prípadoch vymedzených touto dohodou, keď sa úradníci colného orgánu jednej zmluvnej strany
nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany, sú títo povinní kedykoľvek sa preukázať úradným splnomocnením. Nesmú byť uniformovaní a nesmú mať pri sebe zbraň.
Článok 9
POUŽITIE INFORMÁCIÍ A DOKUMENTOV
1. Informácie a iné oznámenia, získané podľa tejto dohody, sa môžu použiť len na účely uvedené
v tejto dohode, vrátane ich použitia v súdnom alebo správnom konaní. Takéto informácie alebo
iné oznámenia sa môžu použiť na iné účely, než na účely uvedené v tejto dohode, len s predchádzajúcim písomným súhlasom dožiadaného colného orgánu a po splnení podmienok a obmedzení, ak sa uplatňujú.
2. Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nevzťahujú na informácie, ktoré sa týkajú porušenia predpisov vzťahujúcich sa na omamné a psychotropné látky. Také informácie môžu byť poskytnuté orgánom dožadujúcej zmluvnej strany, ktoré sú priamo zodpovedné za boj proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami. Tieto informácie však nebudú poskytnuté tretím
krajinám.
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3. Všetky informácie, poskytnuté v akejkoľvek forme v rámci tejto dohody, majú dôvernú povahu. Budú
predmetom služobného tajomstva a budú chránené takým istým spôsobom ako rovnaký druh informácií a dokumentov podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá ich prijala.
4. Colné orgány zmluvných strán môžu v súlade s cieľom a v rozsahu tejto dohody použiť informácie
a písomnosti získané zo svojich správ, svedectiev a záznamov počas ich úradného zisťovania alebo pri súdnom a správnom konaní.
5. Použitie takýchto informácií a dokladov ako dôkazu na súdoch a význam, ktorý im bude prisúdený, bude určené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán.
6. Ak neustanovia články 9 a 10 tejto dohody inak, dohoda nebráni uskutočňovaniu opatrení Európskeho spoločenstva, ktoré upravujú výmenu informácií v colných otázkach medzi príslušnými orgánmi Komisie Európskych spoločenstiev a colnými orgánmi štátov zmluvných strán, ktoré by mohli
byť predmetom záujmu Európskeho spoločenstva.
Článok 10
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje poskytnuté podľa tejto dohody je možné použiť iba na účely stanovené v žiadosti
o poskytnutie pomoci. Poskytnutie bude podliehať akýmkoľvek podmienkam, ktoré určí dožiadaný colný orgán. Osobné údaje budú dôverné a chránené podľa vnútroštátnych právnych predpisov platných na území zmluvnej strany, ktorej colný orgán ich prijal.
Článok 11
DORUČOVANIE A OZNAMOVANIE
Dožiadaný colný orgán, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej
strany, doručí alebo oznámi fyzickým osobám s trvalým bydliskom alebo právnickým osobám so sídlom na území jeho štátu všetky dokumenty a rozhodnutia v rozsahu tejto dohody, ktoré vydal
dožadujúci colný orgán.
Článok 12
ZNALCI A SVEDKOVIA
1. Na žiadosť colného orgánu jednej zmluvnej strany colný orgán druhej zmluvnej strany môže splnomocniť svojich úradníkov, ak s tým súhlasia, aby vystúpili ako znalci a svedkovia pri súdnych alebo správnych konaniach, týkajúcich sa porušovania colných predpisov prejednávaných na území
štátu dožadujúcej zmluvnej strany a predložili predmety, listiny a iné doklady, alebo ich overené
kópie, ktoré môžu byť potrebné pri týchto konaniach. Títo úradníci poskytnú svedectvo o skutočnostiach, ktoré zistili pri výkone svojich povinností.
2. Žiadosť na vystúpenie úradníka colného orgánu ako svedka alebo znalca bude v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými na územiach štátov zmluvných strán.
3. Žiadosť na vystúpenie úradníka colného orgánu ako svedka alebo znalca bude presne stanovovať, v akom prípade a v akom rozsahu bude tento úradník vystupovať.
4. Dožadujúci colný orgán je povinný prijať potrebné opatrenia na ochranu a osobnú bezpečnosť
úradníkov colného orgánu počas ich prítomnosti na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany, podľa odseku 1 tohto článku. Dopravu a náklady spojené s pobytom týchto úradníkov uhradí dožadujúci colný orgán.
5. Úradníci colného orgánu, ktorí majú vystúpiť ako svedkovia alebo znalci, majú právo odmietnuť
poskytnutie svedectva alebo výpovede, ak je toto právo obsiahnuté vo vnútroštátnych právnych
predpisoch ich štátu.
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Článok 13
VÝNIMKY Z POVINNOSTI POSKYTNÚŤ POMOC
1. Ak dožiadaný colný orgán dôjde k záveru, že vybavenie žiadosti o pomoc by mohlo spôsobiť porušenie suverenity, bezpečnosti, alebo iných podstatných záujmov jeho štátu, alebo by spôsobilo
porušenie priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva, alebo by bolo v rozpore
s vnútroštátnymi právnymi predpismi, môže zamietnuť poskytnutie takejto pomoci úplne alebo ju
poskytnúť čiastočne, alebo ju poskytnúť po splnení určitých podmienok alebo požiadaviek.
2. Ak colný orgán jednej zmluvnej strany žiada o pomoc, ktorú sám nie je schopný poskytnúť colnému orgánu druhej zmluvnej strany, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Vyhovenie takejto žiadosti sa posúdi podľa vnútroštátnych právnych predpisov platných na území štátu dožiadanej zmluvnej strany.
3. Ak sa pomoc odmietne, rozhodnutie a dôvody odmietnutia sa neodkladne písomne oznámia dožadujúcemu colnému orgánu.
Článok 14
NÁKLADY
1. Colné orgány zmluvných strán sa zrieknu všetkých nárokov na úhradu nákladov, ktoré vznikli pri
vykonávaní tejto dohody, s výnimkou nákladov na znalcov, svedkov a tlmočníkov, ktorí nie sú zamestnancami štátnych orgánov.
2. Ak si vybavenie žiadosti vyžiada podstatné a mimoriadne náklady, colné orgány sa dohodnú na
určení požiadaviek a podmienok, za akých bude žiadosť vybavená, ako aj o spôsobe, akým budú
tieto náklady uhradené.
Článok 15
VYKONÁVANIE
1. Vykonávanie tejto dohody zabezpečujú colné orgány zmluvných strán. Colné orgány sa navzájom dohodnú o praktickej stránke a podrobnostiach vykonávania tejto dohody.
2. Colné orgány zmluvných strán sa môžu dohodnúť, že ich útvary poverené úradným zisťovaním,
budú v priamom vzájomnom styku.
Článok 16
ÚZEMNÉ UPLATŇOVANIE
Táto dohoda sa uplatňuje na colnom území Slovenskej republiky a na colnom území Rumunska.
Článok 17
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom po vzájomnom písomnom oznámení oboch
zmluvných strán diplomatickou cestou, že boli splnené všetky podmienky stanovené vnútroštátnymi
právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.
2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody skončí tri mesiace odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
3. Konania podľa tejto dohody, prebiehajúce v čase ukončenia platnosti tejto dohody, budú ukončené v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

718

11/2005

4. Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou a nadobudnú platnosť podľa postupu
uvedeného v odseku 1 tohoto článku.
Dané v Bratislave dňa 16. novembra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, rumunskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky
Jozef Gönczöl v. r.

Za vládu
Slovinskej republiky
Tudor Tănăsescu v. r.
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek
individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a o rozsahu
údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska
Referent: Ing. Ľubomír Kučera, tel.: 02/59 58 34 84

Číslo: MF/8338/2005-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Základné ustanovenie
(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej
účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovnú jednotku, ktorou je Národná banka Slovenska.
(2) Údaje z individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.
§2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto opatrenia sa rozumie
a) osobou spriaznenou s Národnou bankou Slovenska, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je
1.

dcérskou účtovnou jednotkou Národnej banky Slovenska,

2.

pridruženou účtovnou jednotkou Národnej banky Slovenska,

3.

členom bankovej rady Národnej banky Slovenska,

4.

blízkym príbuzným člena bankovej rady Národnej banky Slovenska,

5.

účtovnou jednotkou, ktorá je kontrolovaná, spoločne kontrolovaná alebo v ktorej majú významný vplyv alebo významné hlasovacie práva fyzické osoby podľa tretieho bodu alebo
štvrtého bodu,

b) blízkym príbuzným manžel alebo iná osoba s ktorou člen bankovej rady zdieľa spoločnú domácnosť, jeho deti alebo deti manžela alebo inej osoby, s ktorou člen bankovej rady zdieľa spoločnú
domácnosť,
c) kontrolou právomoc určovať spôsoby a postupy finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky tak, aby kontrolujúca osoba získala úžitok z činnosti účtovnej jednotky,
d) spoločnou kontrolou zmluvne dohodnutý podiel na kontrole účtovnej jednotky, pri ktorom strategické rozhodnutia a rozhodnutia týkajúce sa finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej
jednotky môžu byť prijaté len s jednomyseľným súhlasom fyzických osôb alebo právnických osôb,
ktoré sa podieľajú na spoločnej kontrole,
e) významným vplyvom podieľanie sa na určovaní spôsobov a postupov finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky; významný vplyv môže vyplývať napríklad z podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, z jej stanov alebo z dohody,
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f) významnými hlasovacími právami 10 % až 50 % podiel na hlasovacích právach v účtovnej jednotke,
g) klientom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je centrálnou bankou, bankou, pobočkou zahraničnej banky, zahraničnou bankou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, pričom
táto osoba sa považuje za klienta len vo vzťahu k majetku alebo záväzku, ktorý vznikol z výkonu
činnosti Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu1),
h) obchodmi súvisiacimi s výkonom menovej politiky obchody, prostredníctvom ktorých Národná
banka Slovenska sťahuje peňažné prostriedky z bankového sektora, vrátane emisie pokladničných poukážok, alebo poskytovanie úverov bankám a pobočkám zahraničných bánk zabezpečených cennými papiermi a intervencie na devízovom trhu,
i) správou menových rezerv finančné operácie s cennými papiermi znejúcimi na cudziu menu, finančné operácie spojené s prijímaním úverov od zahraničných subjektov, s nákupom zahraničných mien od bánk a zahraničných bánk a s prijímaním devízových prostriedkov od Slovenskej republiky a finančné operácie s devízovými hodnotami a zlatom na účely ich zhodnotenia,
j) redistribučným úverom úver, ktorý
1.

vznikol ako nástroj financovania úverov na bytovú výstavbu, ktoré boli delimitované zo Štátnej banky Československej,

2.

Národná banka Slovenska poskytla banke v rámci redistribučnej schémy,

k) redistribučnou schémou postup, v rámci ktorého Národná banka Slovenska prijala od zahraničnej
finančnej inštitúcie alebo medzinárodnej finančnej inštitúcie úver, z ktorého Národná banka Slovenska poskytla úvery bankám na ten účel, aby z nich banky poskytli úvery podnikom alebo úvery
na podnikateľské projekty za výhodných podmienok,
l) zamestnaneckými požitkami mzdy a náhrady mzdy, odmeny, podiely na hospodárskom výsledku
Národnej banky Slovenska, pripoistenia, odstupné, odchodné a nepeňažné požitky ako napríklad zdravotná starostlivosť,
m) čistou účtovnou hodnotou majetku ocenenie majetku podľa osobitného predpisu2) upravené o opravnú položku k majetku a v prípade hmotného majetku a nehmotného majetku aj o oprávky k danému majetku,
n) obeživom bankovky a mince, ktoré sú zákonnými peniazmi3).
§3
Súvaha
(1) Vzor súvahy s vysvetlivkami a usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek súvahy sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Súvaha sa člení na časť označenú „Aktíva“ a na časť označenú „Pasíva“.
1)
2)

3)

§ 25 až 27a a § 29 písm. d) a f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke
Slovenska v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných
obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
§ 15 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
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(3) V tabuľke súvahy v časti Aktíva stĺpci 1 sa vykazuje majetok v čistej účtovnej hodnote za bežné
účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazuje majetok v čistej účtovnej hodnote za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie.
(4) V tabuľke súvahy v časti Pasíva stĺpci 1 sa vykazujú jednotlivé druhy položiek pasív za bežné
účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú jednotlivé druhy položiek pasív za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie.
(5) Položku súvahy je možné zlúčiť s inou položkou súvahy, ak je zlučovaná položka tak nevýznamná, že jej neuvedenie nemôže ovplyvniť úsudok používateľa súvahy o vykonávaní činností Národnej banky Slovenska alebo o jej finančnej pozícii, ak neznamená zakrytie zdroja položky alebo
podpoložky výnosov alebo nákladov vykazovanej vo výkaze ziskov a strát a ak bola nevýznamná aj
v predchádzajúcom účtovnom období. Zlučovaná položka súvahy sa rozčlení do podpoložiek, na
ktoré sa člení položka súvahy, s ktorou sa zlučuje. Zlúčenie položiek, hodnota a členenie zlúčenej položky súvahy, ak by nebola zlúčená, sa uvedie v poznámkach k položke súvahy, s ktorou sa zlúčila.
Nevýznamnou položkou súvahy, ktorej neuvedenie nemôže ovplyvniť úsudok používateľa súvahy
o vykonávaní činností Národnej banky Slovenska a jej finančnej pozícii, je spravidla položka súvahy,
ktorej hodnota nepresahuje jednu miliardu slovenských korún. Položky súvahy je možné zlučovať
takto:
a) pohľadávky voči centrálnym bankám s pohľadávkami voči bankám, pričom sa pohľadávky voči
centrálnym bankám rozčlenia podľa druhov pohľadávok medzi podpoložky pohľadávok voči
bankám; takáto položka sa označí ako „Pohľadávky voči bankám a centrálnym bankám“,
b) pohľadávky voči ostatným medzinárodným finančným inštitúciám s pohľadávkami voči Medzinárodnému menovému fondu; takáto položka sa označí ako „ Pohľadávky voči medzinárodným finančným inštitúciám“,
c) nehmotný majetok s hmotným majetkom; takáto položka sa označí ako „Dlhodobý majetok“,
d) záväzky voči centrálnym bankám so záväzkami voči bankám; takáto položka sa označí ako „Záväzky voči bankám a centrálnym bankám“ a tretia podpoložka sa označí ako „bežné účty, vklady
a úvery v cudzej mene“,
e) záväzky voči ostatným medzinárodným finančným inštitúciám so záväzkami voči Medzinárodnému menovému fondu; takáto položka sa označí ako „ Záväzky voči medzinárodným finančným inštitúciám“,
f) rezervy s ostatnými záväzkami, ak nemajú hodnotu jednej štvrtiny alebo väčšiu hodnotu ako jedna
štvrtina ostatných záväzkov,
g) kapitálové fondy s fondami tvorenými zo zisku; takáto položka sa označí ako „Fondy tvorené zo
zisku a kapitálové fondy“.
(6) Ak sa použije označenie položiek súvahy podľa vzoru uvedeného v prílohe, číselné označenie
položiek súvahy sa upraví tak, aby tvorilo nepretržitý vzostupný rad prirodzených čísel začínajúci číslom 1. Podpoložky položky oceňovacích rozdielov a podpoložky položky záväzkov z cenných papierov sa podľa potrieb Národnej banky Slovenska nevykážu, ak žiadna z podpoložiek položky nie
je významná, alebo ak jedna podpoložka je významná a súhrn ostatných podpoložiek nedosahuje
jednu štvrtinu hodnoty významnej podpoložky.
§4
Výkaz ziskov a strát
(1) Vzor výkazu ziskov a strát a usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek výkazu ziskov a strát sú uvedené v prílohe č. 2.
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(2) Vo výkaze ziskov a strát v stĺpci 1 sa vykazujú náklady a výnosy za bežné účtovné obdobie
a v stĺpci 2 sa vykazujú náklady a výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
§5
Poznámky
(1) Poznámky a usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie poznámok sú uvedené
v prílohe č. 3.
(2) Poznámky sa členia na tieto časti:
a) A. Všeobecné informácie o Národnej banke Slovenska,
b) B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy,
c) C. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní,
d) D. Osoby spriaznené s Národnou bankou Slovenska,
e) E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát,
f) F. Prehľady o majetku a záväzkoch a výnosoch a nákladoch podľa činností Národnej banky Slovenska v tomto členení:
1.

výkon menovej politiky,

2.

správa menových rezerv,

3.

medzibankový platobný styk,

4.

emisia obeživa,

5.

operácie s klientami,

g) G. Udalosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky,
h) H. Opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku
jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Národnej banky Slovenska; v tomto prípade sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka,
i) I. Ďalšie informácie o výsledku hospodárenia a finančnej situácii Národnej banky Slovenska, ktoré
sú významné pre používateľov účtovnej závierky.
(3) V poznámkach častiach A., B. a D. sa môžu na konci pripájať aj ďalšie poznámky.
(4) Obsah jednotlivých poznámok uvedený v prílohe č. 3, môže byť podľa potrieb Národnej banky Slovenska vypracovaný podrobnejšie.
(5) Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní pozostáva z prehľadu o zmenách vo vlastnom imaní za
bežné účtovné obdobie a z prehľadu o zmenách vo vlastnom imaní za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počiatočný stav je vždy posledný deň bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia.
(6) Za každú činnosť Národnej banky Slovenska podľa odseku 2 písm. f) sa vypracuje prehľad
o majetku a záväzkoch, ktoré slúžia na výkon príslušnej činnosti a z ktorých je táto činnosť financovaná. Majetok a záväzky sa priradia k príslušnej činnosti priamo, ak sa týkajú iba jednej činnosti. Majetok a záväzky sa priradia k príslušnej činnosti pomerne, ak ich je možné bezo zvyšku rozvrhnúť na viaceré činnosti. Za každú činnosť Národnej banky Slovenska podľa odseku 2 písm. f) sa vypracuje aj
prehľad o výnosoch a nákladoch, ktorý obsahuje všetky výnosy a náklady priamo priraditeľné prísluš-
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nej činnosti, vrátane vnútroorganizačných nákladov a výnosov; tieto tvoria osobitnú položku príslušného prehľadu.
§6
Spoločné ustanovenie
(1) Položky súvahy, položky výkazu ziskov a strát a položky prehľadu o zmenách vo vlastnom imaní v poznámkach sa usporiadajú do tabuliek podľa vzorov uvedených v prílohách č. 1, 2 a 3. Jednotlivé poznámky , ak je to vzhľadom na obsah poznámky možné a ak sa tým zvýši prehľadnosť poznámky, sa rovnako usporiadajú do tabuľky alebo tabuliek.
(2) Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek a podpoložiek súvahy alebo výkazu ziskov
a strát sa môže členiť aj podrobnejšie, pričom podpoložka súvahy alebo výkazu ziskov, ktorá vznikne
ďalším členením položky alebo podpoložky, sa označí označením položky alebo podpoložky, ktorá
sa ďalej člení, ku ktorému je pripojená arabská číslica s bodkou, označujúca poradie podpoložky
tejto úrovne členenia.
(3) Grafické zobrazenie usporiadania súvahy, výkazu ziskov a strát a prehľadu o zmenách vo
vlastnom imaní v poznámkach, môže byť iné, ako je uvedené v prílohách. V súvahe, vo výkaze ziskov
a strát a v prehľade o zmenách vo vlastnom imaní v poznámkach prvý stĺpec „Číslo položky“ nemusí
byť uvedený; v takom prípade sa súvaha, výkaz ziskov a strát a prehľad o zmenách vo vlastnom imaní
zostavia tak, aby bolo zrejmé, či ide o položku alebo podpoložku, o podpoložku akej položky ide
a o podpoložku akej úrovne ide.
(4) Hodnoty položiek účtovnej závierky sa vykazujú v miliónoch slovenských korún.
(5) Záporné hodnoty v súvahe a v poznámkach a hodnoty nákladov, záporné hodnoty výnosov
a ziskov a hodnoty strát vo výkaze ziskov a strát sa označujú tak, že príslušná hodnota sa uvedie
v okrúhlych zátvorkách.
(6) Súvaha a výkaz ziskov a strát sa zverejňujú vrátane vysvetliviek.
§7
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 25. decembra 2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Príloha č. 1 k opatreniu
č. MF/8338/2005-74

VZOR
SÚVAHA
Národnej banky Slovenska
k ...............200..
Číslo
položky

POLOŽKA

a

b

c

1

2

x

Aktíva

x

x

x

1.

Pohľadávky voči centrálnym bankám

2.

Zlato

3.

Dlhové cenné papiere v cudzej mene

4.

Deriváty

5.

Pohľadávky voči bankám

5. 1. bežné účty, vklady a úvery v cudzej mene
5. 2. úvery v Sk súvisiace s výkonom menovej politiky
5. 3. úvery v Sk nesúvisiace s výkonom menovej politiky
6.

Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému
fondu

7.

Pohľadávky voči ostatným medzinárodným
finančným inštitúciám

8

Pohľadávky voči klientom

9.

Ostatné pohľadávky

10.

Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných
jednotkách a pridružených účtovných jednotkách
a iné akcie a podiely

11.

Nehmotný majetok

12.

Hmotný majetok

12.1. odpisovaný
12.2. neodpisovaný
13.

Ostatný majetok
Aktíva spolu

Poz- Bežné účtovné Predchádzajúce
námka
obdobie*
účtovné obdobie*
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Číslo
položky

POLOŽKA

a

b

c

1

2

x

Pasíva

x

x

x

1.

Emisia obeživa

2.

Záväzky voči centrálnym bankám

3.

Záväzky voči bankám

3. 1. bežné účty vedené v Sk
3. 2. vklady na 24 hodín, úvery a vklady v Sk a PMR
3. 3. bežné účty, vklady a úvery v cudzej mene
4.

Záväzky z dlhových cenných papierov

4. 1. v Sk
4. 2. v cudzej mene
5.

Deriváty

6.

Záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu

7.

Záväzky voči ostatným medzinárodným finančným
inštitúciám

8.

Záväzky voči klientom

9.

Rezervy

10.

Ostatné záväzky

11.

Štatutárny fond

12.

Fondy tvorené zo zisku

13.

Kapitálové fondy

14.

Oceňovacie rozdiely z ocenenia

14.1. zlata
14.2. derivátov
14.3. cenných papierov
14.4. cudzích mien
15.

Nerozdelený zisk / (Neuhradená strata) z minulých
rokov

16.

Zisk / (Strata) bežného účtovného obdobia
Pasíva spolu

*

Údaje sú uvedené v miliónoch Sk.

Poz- Bežné účtovné Predchádzajúce
námka
obdobie*
účtovné obdobie*
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Vysvetlivky k položkám súvahy
Aktíva
1. V položke 1. Pohľadávky voči centrálnym bankám sa vykazujú pohľadávky voči centrálnym
bankám vrátane Európskej centrálnej banky, a to bežné účty, vklady, úvery a ostatné pohľadávky, ktorými sú najmä pohľadávky za poplatky a provízie, pohľadávky z postúpenia pohľadávok
a pohľadávky z upísania a z prevodu cenných papierov a pohľadávky za predaj cudzích mien.
Významné sú spravidla len bežné účty vedené v cudzích menách.
2. V položke 3. Dlhové cenné papiere znejúce na cudziu menu sa vykazujú spravidla len cenné papiere znejúce na cudziu menu, ktoré Národná banka Slovenska nadobúda na účely zhodnotenia menových rezerv, pretože Národná banka Slovenska, na základe čl. 101 Zmluvy o založení
Európskych spoločenstiev, neposkytuje úver Slovenskej republike, obciam a vyšším územným
celkom, ani verejnoprávnym inštitúciám. Cenné papiere vydané podnikmi znejúce na Sk, aj v prípade, ak sú zabezpečené štátnou zárukou, spravidla Národná banka Slovenska nenadobúda,
pretože financovanie podnikov nie je jej úlohou. Ak by však Národná banka Slovenska cenné
papiere znejúce na Sk nadobudla a boli by významné, alebo ak by tvorili jednu štvrtinu alebo
viac ako jednu štvrtinu z hodnoty cenných papierov znejúcich na cudziu menu, položka 3. sa
označí „Dlhové cenné papiere“ a rozdelí sa na podpoložky „3.1. znejúce na cudzie menu“
a „3. 2. znejúce na Sk“. V opačnom prípade sa takéto členenie uvedie v poznámkach.
3. V položke 4. Deriváty sa vykazujú deriváty, ktorých dôsledkom je alebo o ktorých sa predpokladá že bude zvýšenie peňažných prostriedkov. Významné sú spravidla len deriváty, ktoré budú
vyrovnané v cudzej mene. Ak by deriváty, ktoré budú vyrovnané v Sk boli významné, alebo ak
by tvorili jednu štvrtinu alebo viac ako jednu štvrtinu z hodnoty derivátov vyrovnávaných v cudzej
mene, položka sa rozdelí na podpoložky „4.1. vyrovnávané v cudzej mene“ a „4. 2. vyrovnávané v Sk“. V opačnom prípade sa takéto členenie uvedie v poznámkach.
4. V položke 5. Pohľadávky voči bankám sa vykazujú pohľadávky voči bankám, pohľadávky voči
pobočkám zahraničných bánk a pohľadávky voči zahraničným bankám.
5. V podpoložke 5. 1. bežné účty, vklady a úvery v cudzej mene sa vykazuje majetok súvisiaci so
správou menových rezerv, najmä na účely ich zhodnotenia. Väčšinu z tohto majetku tvoria spravidla úvery v cudzej mene vo forme repoobchodov.
6. V podpoložke 5. 2. úvery v Sk súvisiace s výkonom menovej politiky sa vykazujú úvery súvisiace
s výkonom menovej politiky, ktoré sú poskytované výlučne v Sk a majú prevažne formu repoobchodov, ale môžu mať aj formu vkladov na 24 hodín, známych ako „overnight“ vklady.
7. V podpoložke 5. 3. úvery v Sk nesúvisiace s výkonom menovej politiky sa vykazujú pohľadávky
v Sk, ktoré nesúvisia s výkonom menovej politiky, napríklad redistribučné úvery, úvery poskytnuté
v záujme zachovania likvidity banky4), bežné účty vedené v Sk, pretože tieto sa neotvárajú na
účel výkonu menovej politiky, ale len na prevádzkové účely, napríklad na výplaty miezd zamestnancov.
8. V položke 8. Pohľadávky voči klientom sa vykazujú spravidla úvery poskytnuté v Sk.
9. V položke 9. Ostatné pohľadávky sa vykazujú pohľadávky za poplatky a provízie, pohľadávky
z postúpenia pohľadávok a pohľadávky z upisovania a z prevodu cenných papierov, pohľadávky za úrok zo sumy, o ktorú je nižšia určená PMR, pohľadávky z predaja obchodných mincí,
pohľadávky za poplatky a provízie za vedenie bežných účtov klientov, ak nemajú na nich klienti
dostatočné zostatky na úhradu poplatkov, poplatky za vedenie a správu iných účtov klientov, za
vykonávanie platieb z účtov klientov, poplatky za sprostredkovanie predaja štátnych dlhopisov,
za ich správu, prevody a výplatu úrokov, za vykonávanie operácií s cieľom zabezpečovania
kurzu štátnych cenných papierov. Takéto pohľadávky môžu byť aj v cudzej mene.
4)

§ 24 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
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10. V položke 13. Ostatný majetok sa vykazujú najmä pohľadávky voči iným osobám ako sú centrálne banky, banky, pobočky zahraničných bánk, zahraničné banky, medzinárodné finančné inštitúcie a klienti a pohľadávky voči centrálnym bankám, bankám, pobočkám zahraničných bánk,
zahraničným bankám, medzinárodným finančným inštitúciám a klientom, ktoré nevznikli na účely výkonu činností Národnej banky Slovenska. Vykazujú sa tu peniaze v pokladni, pretože sú nevýznamné, hodnoty na ceste, iné pokladničné hodnoty, iné drahé kovy, zostatky účtov nákladov
budúcich období a príjmov budúcich období, pohľadávky z obchodovania s cennými papiermi
účtovej triedy 37, zásoby, zúčtovanie so štátnym rozpočtom, zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami, poskytnuté prevádzkové preddavky, opravná položka, ktorá
sa vzťahuje k pohľadávkam, ktoré nevznikli v rámci výkonu niektorej činnosti Národnej banky
Slovenska a k poskytnutým prevádzkových preddavkom.
Pasíva
1. V položke 2. Záväzky voči centrálnym bankám sa vykazujú záväzky voči centrálnym bankám
vrátane Európskej centrálnej banky, a to bežné účty, vklady, úvery a ostatné záväzky, ktorými sú
najmä záväzky za poplatky a provízie, záväzky z postúpenia pohľadávok a záväzky z upísania
a z prevodu cenných papierov a záväzky za nákupy cudzích mien. Významné sú spravidla len
bežné účty vedené v cudzích menách.
2. V položke 3. Záväzky voči bankám sa vykazujú záväzky voči bankám, záväzky voči pobočkám
zahraničných bánk a záväzky voči zahraničným bankám. V podpoložke 3. 1. bežné účty vedené
v Sk sa vykazujú bežné účty vedené v Sk; tieto sa používajú v medzibankovom platobnom styku.
3. V položke 3. 2. vklady na 24 hodín, úvery a vklady v Sk a PMR sa vykazujú vklady na 24 hodín
známe ako „overnight“ vklady.
4. V položke 4. Záväzky z dlhových cenných papierov sa vykazujú aj prípadné záväzky vzniknuté
z predaja cenných papierov, ktoré boli prijaté v repo obchodoch alebo pri pôžičke cenného papiera od inej účtovnej jednotky (krátky predaj). Národná banka spravidla emituje cenné papiere
znejúce na Sk, ak by však Národná banka Slovenska emitovala cenné papiere znejúce na cudziu menu a ich hodnota by bola významná, alebo ak by tvorili jednu štvrtinu alebo viac ako jednu štvrtinu z hodnoty cenných papierov znejúcich na Sk, položka sa rozdelí na podpoložky „4.1.
v Sk“ a „4. 2. v cudzej mene“. V opačnom prípade sa takéto členenie uvedie v poznámkach.
5. V položke 5. Deriváty sa vykazujú deriváty, ktorých dôsledkom je alebo o ktorých sa predpokladá, že bude zníženie peňažných prostriedkov. Spravidla sú významné len deriváty, ktoré budú
vyrovnané v cudzej mene. Ak by deriváty, ktoré budú vyrovnané v Sk boli významné, alebo ak
by tvorili jednu štvrtinu alebo viac ako jednu štvrtinu z hodnoty derivátov vyrovnávaných v cudzej
mene, položka sa rozdelí na podpoložky „4.1. vyrovnávané v cudzej mene“ a „4. 2. vyrovnávané v Sk“. V opačnom prípade sa takéto členenie uvedie v poznámkach.
6. V položke 8. Záväzky voči klientom sa vykazujú aj záväzky voči iným klientom ako voči štátnym
orgánom Slovenskej republiky. Tieto záväzky sú v dôsledku fungovania Štátnej pokladnice minimálne. Záväzky voči štátnym orgánom Slovenskej republiky sú spravidla v cudzej mene. Súhrnná hodnota záväzkov v Sk je nevýznamná a uvedie sa v poznámkach.
7. V položke 10. Ostatné záväzky sa vykazujú napríklad prijaté preddavky od klientov na nákup
cenných papierov, výdavky a výnosy budúcich období, zúčtovanie so zamestnancami, prijaté
prevádzkové preddavky, účelovo viazané záväzky voči klientom, záväzky voči zamestnancom,
zúčtovanie so štátnym rozpočtom, zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami, záväzky z obchodovania s cennými papiermi účtovej skupiny 37, záväzky z hodnôt na inkaso, sociálny fond, záväzky voči rôznym dlžníkom a kreditné zostatky účtov, ktoré sa nevykazujú v iných položkách.
Vysvetlivky k použitým skratkám
Skratka PMR znamená povinné minimálne rezervy.
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Príloha č. 2 k opatreniu
č. MF/8338/2005-74

VZOR
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Národnej banky Slovenska
k........................................200.
Číslo
Poz- Bežné účtovné Predchádzajúce
položPOLOŽKA
námka
obdobie*
účtovné obdobie*
ky
a
b
c
1
2
1.
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy
1. 1. z úverov v Sk súvisiacich s výkonom menovej politiky
1. 2. z pohľadávok v Sk nesúvisiacich s výkonom menovej
politiky
1. 3. z pohľadávok a z cenných papierov v cudzej mene
a.
Náklady na úroky a obdobné náklady
a. 1. zo záväzkov v Sk súvisiacich s výkonom menovej
politiky a z cenných papierov v Sk
a. 2. zo záväzkov v Sk nesúvisiacich s výkonom menovej
politiky
a. 3. zo záväzkov a z cenných papierov v cudzej mene
I.
Čistý úrokový výnos
2.
Výnosy z poplatkov a provízií
b.
Náklady na poplatky a provízie
II.
Čistý zisk /strata z poplatkov a provízií
3./c. Čistý zisk alebo čistá strata z operácií s cennými
papiermi v cudzej mene a derivátmi na ne
4./d. Čistý zisk alebo čistá strata z operácií s devízami, so
zlatom a z derivátov na ne
5.
Výnosy z dividend a iného rozdelenia zisku
6.
Výnosy z obeživa
e.
Náklady na obeživo
III.
Čistý zisk alebo strata z obeživa
7.
Výnosy zo zrušenia opravných položiek
a z odpísaných pohľadávok
f.
Náklady na tvorbu opravných položiek a na
odpísanie pohľadávok
8.
Ostatné prevádzkové výnosy
g.
Ostatné prevádzkové náklady
g. 1. náklady na zamestnancov
g. 2. náklady na odpisy hmotného majetku a nehmotnému
majetku
g. 3. iné ostatné prevádzkové náklady
A.
Zisk / (Strata) pred odvodom zo zisku
h.
Odvod zo zisku
B.
Zisk / (Strata) po odvode zo zisku
* Údaje sú uvedené v miliónoch Sk.
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Vysvetlivky k položkám výkazu ziskov a strát
1.

Údaje v položke 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy a v položke a. Náklady na úroky a obdobné náklady sa členia tak, aby bolo možné si urobiť prvý obraz o výnosoch z výkonu menovej
politiky a nákladoch na menovú politiku a o výnosoch zo správy menových rezerv a o nákladoch
na správu menových rezerv. Hodnota týchto výnosov a nákladov je v porovnaní s výnosmi a nákladmi z ostatných činností významná. Prípadné výnosy a náklady súvisiace s inými činnosťami,
ako napríklad úroky platené z bežných účtov bánk, pretože slúžia predovšetkým na účely vykonávania medzibankového platobného styku, nie sú výkonom menovej politiky a nie sú významné; vykážu sa v poznámkach. S týmito činnosťami môžu súvisieť aj iné druhy nákladov a výnosov, napríklad náklady na poplatky a provízie môžu z veľkej časti súvisieť so správou menových rezerv, ale pretože náklady na poplatky a provízie ako celok sú v porovnaní s nákladmi na
úroky a obdobné náklady malé, vo výkaze ziskov a strát sa nečlenia na náklady podľa činností,
s ktorými súvisia. Takéto členenie sa vykoná v ich prípade v poznámkach. Presný súhrn výnosov
a nákladov súvisiacich s jednotlivými činnosťami sa vykáže v poznámkach v prehľadoch podľa
jednotlivých činností.

2.

V položke 2. – Výnosy z poplatkov a provízií sa vykazujú výnosy z provízií a poplatkov, ktoré súvisia najmä so službami bankám a pobočkám zahraničných bánk a klientom, najmä s vykonávaním platobného styku a s vedením účtov bánk a pobočiek zahraničných bánk, s vedením účtov
klientom, z finančných operácií s cennými papiermi na účet klientov, poplatky za správu cenných
papierov, úschovou cenných papierov, uloženie cenných papierov, s kúpou cenných papierov
na účet klientov a s obstaraním predaja cennými papierov klientov, poplatky a provízie za prevody cudzích mien a za predaj a nákup drahých kovov na účet bánk a klientov. Ak ide o operáciu,
v rámci ktorej má Národná banka Slovenska nielen účtovať zmluvnej strane poplatok, ale zároveň aj sama platí poplatok tretej osobe a zmluvná strana podľa zmluvy Národnej banke Slovenska takýto náklad nerefunduje, zaúčtuje sa a vykáže sa výnos alebo strata z poplatku alebo provízie v hodnote rozdielu medzi poplatkom, ktorý bude Národnej banke Slovenska zaplatený
a poplatkom, ktorý bude Národná banka Slovenska platiť. Výnosy z poplatkov a provízií sú prevažne v Sk.

3.

V položke b. – Náklady na poplatky a provízie sa vykazujú náklady na poplatky a provízie na finančné operácie na účet Národnej banky Slovenska, ako sú predaj alebo iný prevod cenných
papierov, kúpa alebo predaj cudzích mien a kúpa alebo predaj zlata. Tieto náklady môžu byť
v Sk alebo v cudzej mene.

4.

V položke 3/c. Čistý zisk alebo čistá strata z operácií s cennými papiermi znejúcimi na cudziu
menu a derivátmi na ne sa vykazuje výsledok operácií spojených so správou menových rezerv.

5.

V položke 4/d. Čistý zisk alebo čistá strata z operácií s devízami, so zlatom a z derivátov na ne
sa vykazuje najmä výsledok intervencií na devízovom trhu. Tieto finančné operácie sú spravidla
výkonom menovej politiky.

6.

V položke 6. Výnosy z obeživa sa vykazujú výnosy zo sťahovania neplatných bankoviek a mincí
z obehu, výnosy z predaja pamätných bankoviek a mincí, výnosy z likvidácie bankoviek a mincí,
výnosy z výmeny poškodených bankoviek a mincí.

7.

V položke e. Náklady na obeživo sa vykazujú náklady na tlač bankoviek a razbu mincí, náklady
na ničenie opotrebovaných alebo neplatných bankoviek a mincí, náklady na prípravu vzorov
bankoviek a mincí.

8.

V položke 7. Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok sa vykazujú
výnosy zo zrušenia opravných položiek k finančnému majetku inému ako pohľadávky voči rôznym dlžníkom.
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V položke f. Náklady na tvorbu opravných položiek a na odpísanie pohľadávok sa vykazujú náklady na tvorbu opravných položiek k finančnému majetku inému ako pohľadávky voči rôznym
dlžníkom.

10. V položke 8. Ostatné prevádzkové výnosy sa vykazujú najmä tržby z predaja obchodných mincí a z predaja majetku, ktorý nie je finančným majetkom, tržby za služby z činností, ktoré nie sú
činnosťami podľa osobitného zákona5) ani bankovými činnosťami, z postúpenia pohľadávok,
výnosy zo zrušenia opravných položiek k pohľadávkam voči rôznym dlžníkom opravných položiek k dlhodobému majetku a výnosy zo zrušenia rezerv.
11. V položke g. 3. Iné ostatné prevádzkové náklady sa vykazujú najmä náklady na iné služby ako
sú finančné služby, náklady na tvorbu rezerv, náklady na odpisy dlhodobého majetku, náklady
na tvorbu opravných položiek k pohľadávkam voči rôznym dlžníkom a opravných položiek k dlhodobému majetku, náklady na odpísanie dlhodobého majetku, náklady na výrobu obchodných mincí, dane a poplatky.

5)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
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Príloha č. 3 k opatreniu
č. MF/8338/2005-74

POZNÁMKY
k.................................200..
A. Všeobecné informácie o Národnej banke Slovenska
Uvedie sa, že Národná banka Slovenska je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky
a popíšu sa jej činnosti podľa osobitného zákona a súčasná politika výkonu činností Národnej banky
Slovenska, do akej miery a akým spôsobom sa jednotlivé činnosti a jednotlivé oprávnenia vykonávajú,
prípadne nevykonávajú a z akých dôvodov.
B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy
Uvedú sa údaje o
1. použitých účtovných zásadách a účtovných metódach, najmä o
1. 1. spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov, metódach použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, o kurzoch použitých na prepočet cudzej meny na slovenskú menu,
1. 2. dni uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní o cenných papieroch a derivátoch, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu,
1. 3. postupoch odpisovania hmotného majetku a nehmotného majetku,
1. 4. spôsoboch účtovania o kurzových rozdieloch a o oceňovacích rozdieloch,
1. 5. repo obchodoch a o pôžičkách cenných papierov a zlata a o spôsoboch a postupoch ich
účtovania,
1. 6. spôsoboch účtovania príjmov z majetku so zníženou hodnotou,
1. 7. zásadách a postupoch určenia majetku so zníženou hodnotou, najmä pohľadávok,
1. 8. zásadách a postupoch výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv,
2. použití nových účtovných zásad a účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím, dôvodoch ich použitia a o vplyve ich použitia na výsledok hospodárenia a vlastné imanie
Národnej banky Slovenska.
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C. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní
Číslo
položky

Kapitálové
fondy*

Rezervný
fond*

a

b

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Stav k ...
Zmeny v účtovných metódach
Upravený stav k ...
Úhrada straty predchádzajúcich účtovných období
Prevod do štatutárneho fondu
Prevod na nerozdelený zisk
Prevod do rezervných fondov
Zmena oceňovacích rozdielov z cenných papierov
Zmena oceňovacích rozdielov z derivátov
Zmena fondu na nové ocenenie zlata
Zmena oceňovacích rozdielov cudzích mien
Zisk / (Strata) bežného účtovného obdobia
Odvod zo zisku
Prídel do sociálneho fondu
Zmena za účtovné obdobie
Stav k ...

Ostatné fondy
Fondy
Nerozdelený
tvorené
z
oceňovacích
zisk alebo
z rozdelenia
rozdielov*
strata*
zisku*
4
5
6

Vlastné
imanie*
7
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Názov položky

Štatutárny
fond*

* Údaje sú uvedené v miliónoch Sk.

Vysvetlivky

2. V riadku 2 sa vykazuje stav k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia alebo stav k poslednému dňu bežného účtovného
obdobia.
3. Stĺpec 7 je súčtom stĺpcov 1 až 6.

11/2005

1. V riadku 1 sa vykazuje stav k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne prechádza účtovnému obdobiu, s ktorým sa zmeny vo vlastnom
imaní v bežnom účtovnom období porovnávajú, alebo stav k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
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D. Osoby spriaznené s Národnou bankou Slovenska
Uvedú sa súhrnne mzdy a zamestnanecké požitky členov bankovej rady Národnej banky
Slovenska.
Uvedie sa rozpis záväzkových vzťahov so spriaznenými osobami podľa § 2 písm. a), a to podľa
povahy záväzkového vzťahu na
1. nákup alebo predaj tovaru a služieb,
2. nákup alebo predaj nehnuteľností a iného majetku,
3. prenájmy,
4. licencie,
5. obstaranie alebo predaj finančných nástrojov,
6. poskytnutie alebo prijatie zabezpečenia podľa druhov,
7. vyrovnanie záväzkov v mene Národnej banky Slovenska na účet spriaznenej osoby alebo na účet
Národnej banky Slovenska v mene spriaznenej osoby, s uvedením ich dohodnutej hodnoty, pri poskytnutých úveroch s uvedením úrokových výnosov, opravných položiek a nákladu na ich tvorbu,
uvedie sa nevyrovnaná hodnota záväzkových vzťahov, ich podmienok a ich zabezpečenia.
E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát
Súvaha
Aktíva
Poznámka k položke
1.

Uvedie sa rozpis pohľadávok na pohľadávky voči centrálnym bankám, ktoré sú súčasťou ESCB
a pohľadávok voči centrálnym bankám, ktoré nie sú jeho súčasťou. Tento rozpis sa ďalej člení na
bežné účty, vklady a úvery podľa dohodnutej doby a podľa zostatkovej doby splatnosti a ostatné pohľadávky, podľa mien na bežné účty a vklady vedené v EUR, USD, GBP, JYEN, CHFR
a ostatné cudzie meny.

3.

Uvedie sa rozpis cenných papierov na cenné papiere podľa dohodnutej doby a podľa zostatkovej doby splatnosti
a)

do jedného mesiaca vrátane,

b)

viac ako jeden mesiac až do troch mesiacov vrátane,

c)

viac ako tri mesiace až do jedného roka vrátane,

d)

viac ako jeden rok až do piatich rokov vrátane,

e)

viac ako päť rokov;

tento rozpis sa ďalej člení podľa mien podľa poznámky k položke č. 1, na ktoré cenné papiere
znejú.
Podľa jednotlivých druhov cenných papierov sa uvedie počet cenných papierov, ktoré Národná
banka Slovenska poskytla ako zabezpečenie, ich menovitá hodnota a ich reálna hodnota.
4.

Uvedie sa rozpis derivátov na deriváty na kurzy cudzích mien, na zlato, na úrokové miery a na
ostatné deriváty (alebo podľa toho, v akej hodnote budú vyrovnané, či v Sk alebo cudzej mene).

5. 1. Uvedie sa rozpis pohľadávok na pohľadávky podľa dohodnutej doby a podľa zostatkovej
doby platnosti
a)

do jedného mesiaca vrátane,
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b)

viac ako jeden mesiac až do troch mesiacov vrátane,

c)

viac ako tri mesiace až do jedného roka vrátane,

d)

viac ako jeden rok až do piatich rokov vrátane,

e)

viac ako päť rokov;
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v členení podľa mien podľa poznámky k položke 1.
5. 2. Uvedie sa rozpis pohľadávok na pohľadávky podľa dohodnutej doby a podľa zostatkovej
doby splatnosti
a)

jeden deň alebo 24 hodín,

b)

viac ako jeden deň alebo 24 hodín až do 14 dní vrátane,

c)

viac ako 14 dní až do jedného mesiaca vrátane,

d)

viac ako jeden mesiac až do troch mesiacov vrátane,

e)

viac ako tri mesiace až do jedného roka vrátane,

f)

viac ako jeden rok až do piatich rokov vrátane,

g)

viac ako päť rokov.

Tento rozpis sa ďalej člení na pohľadávky z repoobchodov, na iné pohľadávky zabezpečené
cennými papiermi, na inak zabezpečené pohľadávky a na nezabezpečené pohľadávky a uvedie sa druh cenného papiera, ktorým sú zabezpečené, počet cenných papierov, ich menovitá
hodnota a ich reálna hodnota.
Uvedú sa menovité hodnoty, do ktorých si banky môžu čerpať úvery a ktoré si dosiaľ nečerpali
a uvedie sa, do akej doby a na ako dlho tak môžu urobiť.
5. 3. Uvedie sa rozpis úverov na redistribučné úvery, na úvery poskytnuté podľa osobitného predpisu2) a iné úvery, v prípade veľkých jednotlivých úverov sa uvedú a popíšu tieto úvery aj jednotlivo, pričom sa rozpíšu podľa dohodnutej doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti na
pohľadávky s dobou splatnosti
a)

do troch mesiacov vrátane,

b)

viac ako tri mesiace až do jedného roka vrátane,

c)

viac ako jeden rok až do piatich rokov vrátane,

d)

viac ako päť rokov.

Uvedie sa druh zabezpečenia.
Uvedú sa menovité hodnoty, do ktorých si banky a pobočky zahraničných bánk môžu čerpať
úvery a ktoré si dosiaľ nečerpali a uvedie sa, do akej doby a na ako dlho tak môžu urobiť.
8.

Uvedie sa rozpis pohľadávok podľa dohodnutej doby a podľa zostatkovej doby splatnosti na
pohľadávky s dobou splatnosti
a)

do jedného roka vrátane,

b)

viac ako jeden rok až do piatich rokov vrátane,

c)

viac ako päť rokov.

Uvedie sa hodnota a zostatková doba splatnosti úveru poskytnutého Fondu ochrany vkladov a či
a ako je zabezpečený.
Pohľadávky sa ďalej rozpíšu na pohľadávky voči
1.

jednotlivým štátnym orgánom Slovenskej republiky,

2.

obciam a vyšším územným celkom,
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3.

iným právnickým osobám, ktoré neboli založené na účel podnikania; ak sú významné, rozpíšu sa na konkrétne právnické osoby,

4.

dcérskym účtovným jednotkám a pridruženým účtovným jednotkám a uvedie sa aj spôsob
ich zabezpečenia,

5.

zamestnancom,

6.

ostatným klientom

a uvedie sa druh a hodnota ich zabezpečenia, ak ide o vecné zabezpečenie, uvedie sa ich reálna hodnota.
Uvedú sa menovité hodnoty, do ktorých si klienti môžu čerpať úvery a ktoré si dosiaľ nečerpali
a uvedie sa, dokedy a na ako dlho ich môžu čerpať.
10. Podiely sa rozpíšu podľa jednotlivých dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných
jednotiek. Uvedie sa
a)

názov, sídlo, právna forma, predmet podnikania alebo činnosti, hodnota základného imania zapísaného v obchodnom registri a hodnota splateného základného imania, úhrnná
výška ostatných zložiek vlastného imania,

b)

počet, menovitá hodnota a cena obstaraných akcií alebo podielov na základnom imaní
a zmeny v priebehu účtovného obdobia,

c)

počet, menovitá hodnota akcií alebo podielov na základnom imaní, ktoré vlastnia osoby
spriaznené s Národnou bankou Slovenska.

11. a 12. Majetok sa zatriedi na drobný majetok a do ďalších skupín a uvedie sa obstarávacia cena
majetku, oprávky, opravné položky a čistá účtovná hodnota majetku.
13. Ostatný majetok sa rozpíše podľa druhov.
Pasíva
Poznámka k položke
2.

Uvedie sa rozpis bežných účtov a vkladov na bežné účty a vklady centrálnych bánk, ktoré sú súčasťou ESCB a ktoré nie sú jeho súčasťou. Tento rozpis sa ďalej člení na bežné účty, vklady
a úvery podľa dohodnutej doby a zostatkovej doby splatnosti a ostatné pohľadávky, podľa
mien na bežné účty, vklady a úvery vedené v EUR, USD, GBP, JYEN, CHFR a ostatné cudzie
meny.

3. 2. Uvedie sa rozpis záväzkov podľa dohodnutej doby a podľa zostatkovej doby splatnosti na záväzky s dobou splatnosti alebo s výpovednou lehotou
a)

jeden deň alebo 24 hodín,

b)

viac ako jeden deň alebo 24 hodín až do jedného mesiaca vrátane,

c)

viac ako jeden mesiac až do troch mesiacov vrátane,

d)

viac ako tri mesiace až do jedného roka vrátane,

e)

viac ako jeden rok až do piatich rokov vrátane,

f)

viac ako päť rokov.

Úvery sa rozpíšu na úvery vo forme repoobchodov, na iné úvery zabezpečené cennými papiermi, na inak zabezpečené úvery a na nezabezpečené úvery. Pri zabezpečených úveroch sa uvedie druh cenného papiera, ktorým sú zabezpečené, počet cenných papierov, ich menovitá hodnota a ich reálna hodnota, alebo druh iného zabezpečenia.
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3. 3. Uvedie sa rozpis úverov podľa dohodnutej doby a podľa zostatkovej doby splatnosti na vklady
s dobou splatnosti alebo s výpovednou lehotou
a)

do jedného mesiaca vrátane,

b)

viac ako jeden mesiac až do troch mesiacov vrátane,

c)

viac ako tri mesiace až do jedného roka vrátane,

d)

viac ako jeden rok až do piatich rokov vrátane,

e)

viac ako päť rokov.

Tento rozpis sa ďalej člení podľa mien na vklady a úvery v EUR, USD, GBP, JYEN, CHFR
a v ostatných cudzích menách.
Úvery sa rozpíšu na úvery vo forme repoobchodov, na iné úvery zabezpečené cennými papiermi, na inak zabezpečené úvery a na nezabezpečené úvery. Pri zabezpečených úveroch sa uvedie druh cenného papiera, ktorým sú zabezpečené, počet cenných papierov, ich menovitá hodnota a ich reálna hodnota, alebo druh iného zabezpečenia.
Uvedú sa menovité hodnoty, do ktorých si Národná banka Slovenska môže čerpať úvery a ktoré
si dosiaľ nečerpala a uvedie sa, do akej doby a na ako dlho tak môže urobiť.
4.

Uvedie sa rozpis cenných papierov podľa dohodnutej doby a podľa zostatkovej doby splatnosti
na cenné papiere so splatnosťou
a)

do jedného mesiaca vrátane,

b)

viac ako jeden mesiac až do troch mesiacov vrátane,

c)

viac ako tri mesiace až do jedného roka vrátane,

d)

viac ako jeden rok až do piatich rokov vrátane,

e)

viac ako päť rokov;

tento rozpis sa ďalej člení podľa mien na cenné papiere v SK, EUR, USD, GBP, JYEN, CHFR
a v ostatných cudzích menách.
5.

Uvedie sa rozpis derivátov na deriváty na kurzy cudzích mien podľa poznámky k položke 2., na
zlato, na úrokové miery a na ostatné deriváty.

7.

Uvedie sa rozpis záväzkov na záväzky podľa dohodnutej doby a podľa zostatkovej doby splatnosti na záväzky s dobou splatnosti
a)

do jedného mesiaca vrátane,

b)

viac ako jeden mesiac až do troch mesiacov vrátane,

c)

viac ako tri mesiace až do jedného roka vrátane,

d)

viac ako jeden rok až do piatich rokov vrátane,

e)

viac ako päť rokov

a podľa cudzích mien podľa poznámky k položke 2.
8.

Uvedie sa rozpis záväzkov na záväzky podľa dohodnutej doby a podľa zostatkovej doby splatnosti na záväzky s dobou splatnosti
a)

do jedného roka vrátane,

b)

viac ako jeden rok až do piatich rokov vrátane,

c)

viac ako päť rokov.

Tento rozpis sa ďalej člení na záväzky podľa mien podľa poznámky k položke 4.
14. 4. Uvedie sa rozpis oceňovacích rozdielov podľa cudzích mien podľa poznámky k položke 2.
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Vysvetlivka
Skratka ESCB znamená Európsky systém centrálnych bánk.
Skratka EUR znamená euro.
Skratka USD znamená americký dolár.
Skratka GBP znamená libru šterlingov.
Skratka JYEN znamená japonský jen.
Skratka CHFR znamená švajčiarsky frank.
Výkaz ziskov a strát
Poznámka k položke
2. a b. Uvedie sa rozpis na poplatky a provízie z operácií s cennými papiermi, zlatom, devízami a derivátmi na
vlastný účet a na cudzí účet a na iné poplatky, napríklad za uloženie a úschovu.
5.

Uvedie sa rozpis na výnosy z dcérskych účtovných jednotiek, z pridružených účtovných jednotiek a z ostatných organizácií.

7.

Uvedie sa rozpis na výnosy zo zrušenia opravných položiek a na výnosy z odpísaných pohľadávok.

f.

Uvedie sa rozpis na náklady na tvorbu opravných položiek a pohľadávok.

g. 1. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období a počet členov bankovej rady Národnej banky Slovenska. Priemerný počet zamestnancov sa
rozčlení do dvoch tried, na zamestnancov vykonávajúcich bankový dohľad a na ostatných zamestnancov.
Uvedie sa rozpis nákladov na zamestnancov na
a) mzdové náklady,
b) poistenia, ktoré platí za zamestnanca zamestnávateľ, napríklad sociálne poistenie,
c) pripoistenia, napríklad doplnkové dôchodkové sporenie,
d) ostatné náklady na zamestnancov, napríklad náklady na školenia, vrátane cestovného
a ubytovania, odmeny pri príležitosti životných jubileí a iné podobné náklady.
Tento rozpis sa ďalej člení na zamestnancov vykonávajúcich bankový dohľad a na ostatných
zamestnancov.
g. 3. Uvedie sa rozpis iných ostatných prevádzkových nákladov podľa druhov.
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek
individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu
údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne
Referent: Ing. Ingrid Šalkovičová, tel.: 02/59 58 34 78

Číslo: MF/22933/2005-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Základné ustanovenie
(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej
účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktorými sú zdravotné poisťovne.
(2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky účtovných jednotiek, vzory súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok sú uvedené v prílohách č. 1, 2 a 3. Ak to vyplýva z rozsahu činnosti účtovnej jednotky, usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky možno členiť podrobnejšie, ak je základné
usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky v súlade s týmto
opatrením.
(3) Údaje z individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.
Vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky
§2
(1) Údaje jednotlivých položiek aktív súvahy sa vykazujú v členení na
a) hrubé sumy (brutto) za bežné účtovné obdobie vrátane sumy úprav (korekcia),
b) sumy úprav (korekcia) za bežné účtovné obdobie, ktorými sú opravné položky a pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku oprávky,
c) čisté sumy (netto) za bežné účtovné obdobie,
d) čisté sumy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
(2) V súvahe v stĺpci 1 (brutto) sa vykazujú aktíva ocenené podľa osobitného predpisu1) za bežné
účtovné obdobie, v stĺpci 2 (korekcia) sa vykazujú opravné položky a oprávky za bežné účtovné obdobie, v stĺpci 3 (netto) sa vykazujú aktíva ako rozdiel medzi stĺpcami 1 a 2 za bežné účtovné obdobie
a v stĺpci 4 sa vykazujú aktíva (netto) za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
(3) V súvahe v stĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky pasív ocenené podľa osobitného predpisu1)
za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 6 sa vykazujú jednotlivé položky pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
1)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie
č. 592/2005 Z. z.).
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(4) Vo výkaze ziskov a strát sa v stĺpci 1 vykazuje základňa, ktorou sú náklady alebo výnosy za
bežné účtovné obdobie, v stĺpci 2 sa vykazuje medzisúčet položiek výkazu ziskov a strát, v stĺpci 3 sa
vykazuje výsledok položiek výkazu ziskov a strát a v stĺpci 4 sa vykazujú náklady alebo výnosy za
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
(5) Sumy položiek súvahy a položiek výkazu ziskov a strát sa uvádzajú v tisícoch slovenských korún.
§3
Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené
v prílohe č. 4.
§4
(1) Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2005 sa vzťahuje doterajší predpis.
(2) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky
za rok 2006.
§5
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003
č. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (oznámenie č. 28/2003 Z. z.) v znení
opatrenia z 15. decembra 2004 č. 12643/2004-74 (oznámenie č. 749/2004 Z. z.).
§6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

VZOR
Úč POI 3-01

SÚVAHA
k ........................................
(v tis. Sk)
mesiac

mesiac

rok

za obdobie od

rok

do

Spôsob podania výkazu:*)
– riadne
– opravné
– opakované

IČO

Názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavené dňa:

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

MF SR 2005
*) vyznačuje sa krížikom

X

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Položka
Číslo

Názov

a

b

AKTÍVA

Číslo
riadku
c

x

B.

Nehmotný majetok, z toho

1

I.

zriaďovacie náklady

2

II.

goodwill

3

III.

poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného
majetku

4

C.

Finančné umiestnenie

5

I.

Pozemky a stavby, z toho

6

1.

pre prevádzkovú činnosť z toho

7

2.

budovy a stavby

8

II.

Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach
a ostatné dlhodobé pohľadávky

9

1.

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných
spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom

10

2.

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom

11

3.

Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami
s rozhodujúcim vplyvom

12

4.

Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami
s podstatným vplyvom

13

5.

Ostatné dlhodobé pohľadávky

14

III.

Ostatné finančné umiestnenie

15

1.

Cenné papiere s premenlivým výnosom

16

2.

Cenné papiere s pevným výnosom

17

3.

Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych
emisiách neurčené na obchodovanie

18

4.

Ostatné pôžičky

19

5.

Vklady v bankách

20

6.

Iné finančné umiestnenie

21

E.

Pohľadávky, z toho

22

I.A.

z verejného zdravotného poistenia

23

1.

voči poisteným, z toho

24

1a.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

25

1b.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

26

2.

voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho

27

2a.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

28

2b.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

29

3.

voči inej zdravotnej poisťovni, z toho

30

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

1

2

3

Predchádzajúce
účtovné obdobie
4

Položka
Číslo

Názov

a

b

Číslo
riadku
c

3a.

z prerozdelenia poistného

31

4.

voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

32

5.

voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky

33

I.B.

z individuálneho zdravotného poistenia, z toho

34

1.

voči poisteným

35

2.

voči sprostredkovateľom

36

3.

voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho

37

3a.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

38

I.C.

z nemocenského poistenia

39

1.

voči poisteným

40

2.

voči sprostredkovateľom

41

3.

voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho

42

3a.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

43

II.

zo zaistenia

44

III.

ostatné pohľadávky, z toho

45

1.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka rozhodujúci vplyv

46

2.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná
jednotka podstatný vplyv

47

IV

z upísaného základného imania

48

F.

Ostatné aktíva

49

I.

Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z toho

50

1a.

stroje a zariadenia

51

1b.

zásoby

52

1c.

poskytnuté preddavky na hmotný majetok

53

1d.

poskytnuté preddavky na zásoby

54

II.

Pokladničné hodnoty a bankové účty z toho

55

1.

bankové účty

56

III.

Iné aktíva

57

G.

Účty časového rozlíšenia

58

I.

Nájomné

59

II.

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

60

III.

Ostatné účty časového rozlíšenia

61

AKTÍVA spolu

62

Kontrolné číslo
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Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

1

2

3

Predchádzajúce
účtovné obdobie
4

Položka
Číslo

Názov

a

b
PASÍVA

Číslo
riadku
c
x

A.

Vlastné imanie

63

I.

Základné imanie, z toho

64

1.

upísané základné imanie splatené

65

2.

Vlastné akcie (-)

66

II.

Emisné ážio

67

III.

Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov

68

IV.

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku

69

1.

Ostatné kapitálové fondy

70

V.

Výsledok hospodárenia minulých rokov

71

VI.

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

72

B.

Podriadené pasíva

73

C.

Technické rezervy

74

1.

Technická rezerva na poistné budúcich období

75

1a.

Hrubá výška

76

1b.

Výška zaistenia (-)

77

3.

Technická rezerva na poistné plnenie

78

3a.

Hrubá výška

79

3b.

Výška zaistenia (-)

80

4.

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy

81

4a.

Hrubá výška

82

4b.

Výška zaistenia (-)

83

6.

Iné technické rezervy

84

6a.

Hrubá výška

85

6b.

Výška zaistenia (-)

86

E.

Ostatné rezervy

87

G.

Záväzky, z toho

88

I.A.

z verejného zdravotného poistenia,
z toho

89

1.

voči poisteným, z toho

90

1a.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv

91

1b.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný
vplyv

92

2.

voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

93

2a.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv

94

2b.

voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný
vplyv

95

3.

voči inej zdravotnej poisťovni, z toho

96

Bežné účtovné Predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
5

6

Položka
Číslo

Názov

a

b

Číslo
riadku
c

3a.

z prerozdelenia poistného

97

4.

voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

98

5.

voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky

99

I.B.

z individuálneho zdravotného poistenia

100

1.

voči poisteným

101

2.

voči sprostredkovateľom poistenia

102

3.

voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

103

I.C.

z nemocenského poistenia

104

1.

voči poisteným

105

2.

voči sprostredkovateľom poistenia

106

3.

voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

107

II.

zo zaistenia, z toho

108

III.

pôžičky zaručené dlhopisom, z toho

109

1.

v konvertibilnej mene

110

2.

krátkodobé pôžičky

111

3.

dlhodobé pôžičky

112

IV

bankové úvery, z toho

113

1.

krátkodobé úvery

114

V.

ostatné záväzky, z toho

115

1.

z daní

116

2.

zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

117

3.

z finančného prenájmu

118

H.

Účty časového rozlíšenia

119

PASÍVA spolu

120

Kontrolné číslo

999

Bežné účtovné Predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
5

6
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Vysvetlivky
1.

Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako
a)

riadne podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním alebo sa
predkladá po prvýkrát bez daňového priznania,

b)

opravné podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,

c)

opakované podanie účtovného výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného výkazu bez zmeny v daňovom priznaní.

2.

Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

3.

V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej
jednotky.

4.

Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.

5.

Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny
a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. 22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne.

6.

V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu súvaha sa vykazujú konečné zostatky
a)

jednotlivých syntetických účtov,

b)

súčtu niekoľkých syntetických účtov,

c)

analytických účtov,

d)

súčtu niekoľkých analytických účtov.

7.

V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného
obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

8.

V stĺpci 4 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

9.

Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Aktíva
1.

V položke B - Nehmotný majetok sa vykazuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako suma
ustanovená osobitným predpisom2) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ide najmä o zriaďovacie náklady, goodwill, softvér, ostatný nehmotný majetok, napríklad výsledky vývojovej činnosti, autorské práva, licenčné zmluvy, obchodné známky, ak nie sú vytvorené vlastnou činnosťou, obstaranie nehmotného majetku a poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku, oprávky a opravné položky k nehmotnému majetku, opravné položky k poskytnutým preddavkom na obstaranie nehmotného majetku. Položka sa vykazuje v členení na zriaďovacie náklady, goodwill a poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku. Sumy vykázané
v stĺpci 1 nie sú znížené o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa
vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.

2.

V položke C - Finančné umiestnenie sa vykazuje majetok obstaraný vo forme finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv a z vlastných zdrojov účtovnej jednotky. Ide najmä o pozemky a stavby, finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach, ostatné dlhodobé pohľadávky, ostatné finančné umiestnenie, cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere
určené na predaj, ostatné podiely, poskytnuté preddavky na obstaranie pozemkov a stavieb,

2)

§ 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
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oprávky k stavbám, opravné položky k pozemkom a stavbám, opravné položky k finančnému
umiestneniu, ostatnému finančnému umiestneniu, k pohľadávkam voči postupiteľom a k ostatným
podielom na predaj. V položke pozemky a stavby sa osobitne vykazujú pozemky a stavby pre
prevádzkovú činnosť. Ako finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky sa samostatne vykazujú podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim
vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom a ostatné dlhodobé pohľadávky. Ako ostatné finančné umiestnenie sa vykazujú cenné papiere s premenlivým výnosom (akcie, ostatné podiely, podielové listy) a cenné papiere s pevným výnosom (štátne dlhopisy, ostatné dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky a hypotekárne záložné listy), ostatné pôžičky, vklady v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk, iné finančné umiestnenie a dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie. Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci
3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.
3.

V položke E - Pohľadávky sa vykazujú pohľadávky z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia a zaistenia, nemocenského poistenia, ostatné pohľadávky, pohľadávky z upísaného základného imania, opravné položky k pohľadávkam z verejného zdravotného poistenia, k pohľadávkam individuálneho zdravotného poistenia a zaistenia, k pohľadávkam nemocenského poistenia, k ostatným pohľadávkam, k pohľadávkam voči zamestnancom
a inštitúciám. Osobitne sa vykazujú pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má
účtovná jednotka rozhodujúci vplyv a podstatný vplyv. Ako pohľadávky z verejného zdravotného poistenia sa vykazujú pohľadávky voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
voči inej zdravotnej poisťovni a z toho pohľadávky z prerozdelenia poistného, pohľadávky voči
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako pohľadávky z individuálneho zdravotného poistenia a nemocenského poistenia sa
vykazujú pohľadávky voči poisteným, voči sprostredkovateľom a poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti. Ďalej sa tu vykazujú pohľadávky zo zaistenia. Ako ostatné pohľadávky sa vykazujú pohľadávky voči spoločníkom, pohľadávky voči účastníkom združenia a pohľadávky z účtovej skupiny 35 a 37. Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané v stĺpci 1 mínus
sumy vykázané v stĺpci 2.

4.

V položke F - Ostatné aktíva sa vykazujú aktíva, ktorými sú hmotný hnuteľný majetok odpisovaný, hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný, obstaranie hmotného majetku, poskytnuté preddavky na obstaranie hmotného majetku, pokladničné hodnoty a bankové účty, zásoby, stroje a zariadenia, iný majetok, oprávky a opravné položky k hmotnému hnuteľnému majetku, k poskytnutým preddavkom a ostatnému majetku. Ako iné aktíva sa vykazuje iný majetok, opravné položky
k ostatnému majetku. Sumy vykázané v stĺpci 1 nie sú znížené o oprávky a opravné položky,
ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú v čistých sumách, ktorými sú sumy vykázané
v stĺpci 1 mínus sumy vykázané v stĺpci 2.

5.

V položke G - Účty časového rozlíšenia sa vykazujú náklady budúcich období a príjmy budúcich období. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa rovnajú sumám vykázaným v stĺpci 3.

Pasíva
1.

V položke A - Vlastné imanie sa vykazuje základné imanie, vlastné akcie, emisné ážio, ostatné
kapitálové fondy, oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov, rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov, výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. V položke základné imanie sa osobitne vykazuje upísané základné
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3.

4.
5.
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imanie splatené. Suma vlastných akcií je položkou znižujúcou vlastné imanie, v súvahe sa vykazuje so znamienkom mínus. Ako rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku sa vykazujú
zostatky účtov účtovej skupiny 41. V položke výsledok hospodárenia minulých rokov sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 43. Ako výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
V položke B - Podriadené pasíva sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtovej skupiny 36 a 48.
Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
V položke C - Technické rezervy sa vykazujú zostatky účtov technických rezerv účtovej skupiny
44. Osobitne sa vykazuje ich hrubá výška a výška zaistenia, ktorá sa vykazuje so znamienkom
mínus. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
V položke E - Rezervy sa vykazujú zostatky príslušných účtov rezerv účtovej skupiny 45. Suma sa
vykazuje v stĺpci 5.
V položke G - Záväzky sa vykazujú záväzky z verejného zdravotného poistenia, z individuálneho zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a zo zaistenia, pôžičky zaručené dlhopisom, bankové úvery a ostatné záväzky. Osobitne sa vykazujú záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv. Ako záväzky z verejného zdravotného poistenia sa vykazujú záväzky z poistenia voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni a z toho z prerozdelenia poistného, voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako záväzky z individuálneho zdravotného poistenia a nemocenského poistenia sa vykazujú záväzky
voči poisteným, voči sprostredkovateľom poistenia a voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ako záväzky zo zaistenia sa vykazujú záväzky zo zaistenia. Ako pôžičky zaručené dlhopisom sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtovej skupiny 36 a 48. Osobitne sa vykazujú pôžičky zaručené dlhopisom v konvertibilnej mene, krátkodobé pôžičky a dlhodobé pôžičky. V položke bankové úvery sa vykazujú bankové úvery účtované v účtovej skupine 36 a 47 s osobitným vykázaním krátkodobých úverov a eskontných úverov účtovej skupiny 36. Ako ostatné záväzky sa vykazujú záväzky z upísaného základného imania, záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia, krátkodobé rezervy a nevyfakturované dodávky a záväzky z účtových skupín
35, 36 a 37. V položke ostatné záväzky sa osobitne vykazujú záväzky z daní, záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia zamestnancov a záväzky z finančného prenájmu.
Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
V položke H - Účty časového rozlíšenia sa vykazujú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

VZOR
Výkaz ziskov a strát Úč POI 4-01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k ........................................
(v tis. Sk)
mesiac

mesiac

rok

za obdobie od

rok

do

Spôsob podania výkazu:*)
– riadne
– opravné
– opakované

IČO

Názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavené dňa:

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

MF SR 2005
*) vyznačuje sa krížikom

X

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Položka

Bežné účtovné obdobie

Číslo

Názov

Číslo
riadku

a

b

c

1

2

3

4

x

x

Základňa

Medzisúčet

Výsledok

Predchádzajúce
účtovné obdobie

I. A.

TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU
VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE

1

x

x

1.

Poistné v hrubej výške

2

x

x

2.

Prevedený výsledok z finančného umiestnenia
z netechnického účtu

3

x

x

3.

Ostatné technické výnosy

4

x

x

4.

Náklady na poistné plnenia

5

x

x

x

x

4a.

Náklady na poistné plnenia v hrubej výške

6

x

x

x

4b.

Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov

7

x

x

4c.

Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia
v hrubej výške

8

x

5.

Zmena stavu iných technických rezerv

9

x

x

7.

Čistá výška prevádzkových nákladov

10

x

x

x

x

7a.

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

11

x

x

x

7b.

Správna réžia

12

x

8.

Ostatné technické náklady

13

x

x

10.

Výsledok technického účtu k neživotnému
poisteniu A

14

x

x

I. B.

TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU INDIVIDUÁLNE ZDRAVOTNÉ POISTENIE

15

x

x

x

x

1.

Zaslúžené poistné, bez zaistenia

16

x

x

x

x

1a.

Poistné v hrubej výške

17

x

x

x

1b.

Poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom

18

x

x

1c.

Zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich období

19

x

x

1d.

Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na poistné budúcich období

20

2.

Prevedený výsledok z finančného umiestnenia
z netechnického účtu

21

x

x

3.

Ostatné technické výnosy, bez zaistenia

22

x

x

4.

Náklady na poistné plnenia, bez zaistenia

23

x

x

x

x

4a.

Náklady na poistné plnenia v hrubej výške

24

x

x

x

4aa.

Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom

25

x

x

4b.

Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia
v hrubej výške

26

x

x

4ba.

Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na poistné plnenia

27

5.

Zmena stavu iných technických rezerv, bez
zaistenia

28

x

x

6.

Prémie a zľavy, bez zaistenia

29

x

x

7.

Čistá výška prevádzkových nákladov

30

x

x

x

x

7a.

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

31

x

x

x

7b.

Zmena stavu výšky prevedených obstarávacích
nákladov na poistné zmluvy

32

x

x

x

7c.

Správna réžia

33

x

x

x

x

x

Položka

Bežné účtovné obdobie

Číslo

Názov

Číslo
riadku

a

b

c

1

Základňa

Medzisúčet

Výsledok

Predchádzajúce
účtovné obdobie

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7d.

Provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch

34

x

8.

Ostatné technické náklady, bez zaistenia

35

x

x

10.

Výsledok technického účtu k neživotnému
poisteniu B

36

x

x

C.

TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU NEMOCENSKÉ POISTENIE

37

x

x

1.

Poistné v hrubej výške

38

x

x

2.

Prevedený výsledok z finančného umiestnenia
z netechnického účtu

39

x

x

3.

Ostatné technické výnosy

40

x

x

4.

Náklady na poistné plnenia v hrubej výške

41

Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia
v hrubej výške

42

7.

Čistá výška prevádzkových nákladov

43

x

7a.

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

44

x

7b.

Správna réžia

45

x

8.

Ostatné technické náklady

46

x

x

10.

Výsledok technického účtu k neživotnému
poisteniu C

47

x

x

III.

NETECHNICKÝ ÚČET

48

x

x

1. A.

Výsledok technického účtu k neživotnému
poisteniu A

49

x

x

1. B.

Výsledok technického účtu k neživotnému
poisteniu B

50

x

x

1. C.

Výsledok technického účtu k neživotnému
poisteniu C

51

x

x

3.

Výnosy z finančného umiestnenia

52

x

x

3a.

Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov
a v tom rozhodujúci vplyv

53

x

3b.

Výnosy z ostatného finančného umiestnenia a v tom
rozhodujúci vplyv

54

x

3ba.

Výnosy z pozemkov a stavieb

55

3bb.

Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia

56

3c.

Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu

57

x

3d.

Výnosy z realizácie finančného umiestnenia

58

x

3e.

Prírastky hodnoty finančného umiestnenia

59

x

x

5.

Náklady na finančné umiestnenie

60

x

x

5a.

Náklady na finančné umiestnenie

61

x

x

x

5b.

Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu

62

x

x

x

5c.

Náklady na realizáciu finančného umiestnenia

63

x

5d.

Úbytky hodnoty finančného umiestnenia

64

x

x

6.

Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na
technický účet

65

x

x

7.

Ostatné výnosy

66

x

x

Položka

Bežné účtovné obdobie

Číslo

Názov

Číslo
riadku

a

b

c

1

2

Základňa

Medzisúčet

Výsledok

Predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

8.

Ostatné náklady

67

x

x

8a.

Ostatné dane a poplatky

68

x

x

9.

Daň z príjmov z bežnej činnosti

69

x

x

10.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po
zdanení

70

x

x

11.

Mimoriadne výnosy

71

x

x

12.

Mimoriadne náklady

72

x

x

13.

Mimoriadny výsledok hospodárenia

73

x

x

14.

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti

74

x

x

16.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

75

x

x

Kontrolné číslo

999

Vysvetlivky k postupu výpočtu niektorých riadkov výkazu ziskov a strát
Číslo
riadku

Základňa

Medzisúčet

Výsledok

Predchádzajúce
účtovné obdobie

c

1

2

3

4

2

x

x

+

+

3

x

x

+(+/-)

+(+/-)

4

x

x

+

+

6

+

x

x

x

7

-

+(=)

x

x

8

x

+(+/-)

-(= =)

-(= =)

9

x

x

-(+/-)

-(+/-)

11

x

+

x

x

12

x

+

-(= =)

-(= =)

13

x

x

-

-

14

x

x

[= =]

[= =]

17

+

x

x

x

18

-

+(=)

x

x

19

+(+/-)

x

x

x

20

-(+/-)

-(=)

+(= =)

+(= =)

21

x

x

+(+/-)

+(+/-)

22

x

x

+

+

24

+

x

x

x

25

-

+(=)

x

x

26

+(+/-)

x

x

x

27

-(+/-)

+(=)

-(= =)

-(= =)

28

x

x

-(+/-)

-(+/-)

Poznámka

I. A. 4

I. A. 7
I.A 10.

I.1. bez zaistenia

I.4. bez zaistenia

Číslo
riadku

Základňa

Medzisúčet

Výsledok

Predchádzajúce
účtovné obdobie

29

x

x

-

-

31

x

+

x

x

32

x

+(+/-)

x

x

33

x

+

x

x

34

x

-

-(= =)

-(= =)

35

x

x

-

-

36

x

x

[= =]

[= =]

38

x

x

+

+

39

x

x

+

+

40

x

x

+

+

41

x

+

x

x

42

x

+(+/-)

-(==)

-(==)

44

x

+

x

x

45

x

+

-(=)

-(=)

46

x

+

-

-

47

x

x

[= =]

[= =]

I.C. 10

49

x

x

+[= =]

+[= =]

I.A.10. r. 14

50

x

x

+[= =]

+[= =]

I.B.10. r. 36

51

x

x

+[= =]

+[= =]

I.C.10 r. 47

53

x

+

x

x

55

+

x

x

x

56

+

+(= =)

x

x

57

x

+

x

x

58

x

+

+(= =)

+(= =)

59

x

x

+

+

61

x

+

x

x

62

x

+

x

x

63

x

+

-(= =)

-(= =)

64

x

x

-

-

65

x

x

-

-

66

x

x

+

+

67

x

x

-

-

68

x

x

-

-

69

x

x

-

-

70

x

x

+[= =]

+[= =]

71

x

x

+

+

72

x

x

-

-

73

x

x

+(= =)

+(= =)

74

x

x

-

-

75

x

x

[= = =]

[= = =]

Poznámka

I.7. bez zaistenia
I. B10. bez zaistenia

III.3. bez zaistenia

III.5. bez zaistenia

III.18.
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Znamienko „-“ vo výkaze predstavuje skutočnú zápornú hodnotu príslušného údaja. Znamienko
„+“ a „-“ v postupe výpočtu predstavuje pripočítanie údajov alebo odpočítanie údajov v príslušnom
riadku a stĺpci pri výpočte medzisúčtu a výsledku. Znamienko „+/-“ predstavuje hodnotu, ktorú môže
nadobudnúť príslušný údaj. Znamienko „(=)“ predstavuje súčet údajov s rešpektovaním znamienok
v stĺpci 1. Znamienko „(= =)“ predstavuje medzisúčet údajov v stĺpci 1 a 2 s rešpektovaním znamienok
a mimoriadny výsledok hospodárenia v r. 72. Znamienko „[= =]“ predstavuje výsledok príslušného
technického účtu alebo netechnického účtu v stĺpci 3. Znamienko „[= = =]“ predstavuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v r. 75.
Vo výkaze ziskov a strát platia nasledovné väzby v stĺpci 3:
r. 14 = [r. 2 + (+/-) r. 3 + r. 4 – r. 7 – r. 8 – (+/-) r. 9 – r. 12 – r. 13],
r. 36 = [r. 20 + (+/-) r. 21 + r. 22 – r. 27 – (+/-) r. 28 – r. 29 – r. 34 – r. 35],
r. 47 = [r. 38 + (+/-) r. 39 + r. 40 – r. 42 – r. 45 – r. 46],
r. 70 = [r. 49 + r. 50 + r. 51+ r. 58 + r. 59 – r. 63 – r. 64 – (+/-) r. 65 + r. 66 – r. 67 – r. 68 – r. 69],
r. 73 = r. 71 – r. 72,
r. 75 = r. 70 + r. 73 – r. 74.
Výsledok netechnického účtu sa uvádza v poznámkach a vyčísľuje sa súčtom riadkov 49, 50, 51,
69, 74 a 75. V poznámkach sa uvádza tiež výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa vyčísľuje
ako súčet riadkov 69, 70 a 73.

Vysvetlivky
1.

Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako
a)

riadne podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním alebo sa
predkladá po prvýkrát bez daňového priznania

b)

opravné podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,

c)

opakované podanie účtovného výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného výkazu bez zmeny v daňovom priznaní.

2.

Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

3.

V účtovnom výkaze sa vyplní obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky.

4.

Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.

5.

Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny
a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. 22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne.

6.

V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu výkaz ziskov a strát sa vykazujú konečné stavy analytických účtov alebo syntetických účtov účtovej triedy 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

7.

Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.
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Technický účet k neživotnému poisteniu – Verejné zdravotné poistenie
1.

V položke 1 – Poistné v hrubej výške sa vykazuje poistné v hrubej výške.

2.

V položke 2 – Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu sa vykazuje
rozdiel prevodov výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu účtovej skupiny 61
a 51.

3.

V položke 3 – Ostatné technické výnosy sa vykazujú ostatné technické výnosy účtovej skupiny
61 vrátane výnosov z prerozdelenie poistného.

4.

V položke 4 – Náklady na poistné plnenia sa vykazujú osobitne náklady na poistné plnenia
v hrubej výške, náklady na poistné plnenia refundované od iných subjektov, zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške ako rozdiel medzi tvorbou a použitím tejto technickej rezervy.

5.

V položke 5 – Zmena stavu iných technických rezerv sa vykazuje rozdiel medzi tvorbou a použitím iných technických rezerv.

6.

V položke 7 – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady
na poistné zmluvy, správna réžia.

7.

V položke 8 – Ostatné technické náklady sa vykazujú ostatné technické náklady účtovej skupiny
51 vrátane nákladov na prerozdelenie poistného.

8.

V položke 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71 k verejnému zdravotnému poisteniu.

Technický účet k neživotnému poisteniu – Individuálne zdravotné poistenie
1.

V položke 1 – Zaslúžené poistné, bez zaistenia sa vykazuje osobitne poistné v hrubej výške, poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom, zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich období a podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné budúcich
období.

2.

V položke 2 – Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu sa vykazuje
rozdiel prevodov výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu účtovej skupiny 61
a 51.

3.

V položke 3 – Ostatné technické výnosy, bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi ostatnými technickými výnosmi a podielom zaisťovateľov na ostatných technických výnosoch účtovej skupiny
61.

4.

V položke 4 – Náklady na poistné plnenia, bez zaistenia sa vykazujú osobitne náklady na poistné plnenia v hrubej výške, náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom, zmena stavu
technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške a podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití
technickej rezervy na poistné plnenia.

5.

V položke 5 – Zmena stavu iných technických rezerv, bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi
tvorbou a použitím iných technických rezerv a zmenou stavu podielu zaisťovateľov na tvorbe
a použití iných technických rezerv.

6.

V položke 6 – Prémie a zľavy, bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi poistnými prémiami
a zľavami a podielom zaisťovateľov na prémiách a zľavách.

7.

V položke 7 – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady
na poistné zmluvy, zmena stavu výšky prevedených obstarávacích nákladov na poistné zmluvy,
správna réžia, provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch.

8.

V položke 8 – Ostatné technické náklady, bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi ostatnými
technickými nákladmi a podielom zaisťovateľov na ostatných technických nákladoch účtovej
skupiny 51.
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V položke 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu B sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71.

Technický účet k neživotnému poisteniu – Nemocenské poistenie
1.

V položke 1 – Poistné v hrubej výške sa vykazuje poistné v hrubej výške.

2.

V položke 2 – Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu sa vykazuje
rozdiel prevodov výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu účtovej skupiny 61
a 51.

3.

V položke 3 – Ostatné technické výnosy sa vykazujú ostatné technické výnosy účtovej skupiny
61 vrátane výnosov z prerozdelenia poistného.

4.

V položke 4 – Náklady na poistné plnenia v hrubej výške sa vykazujú osobitne náklady na poistné plnenia v hrubej výške, zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške ako
rozdiel medzi tvorbou a použitím tejto technickej rezervy.

5.

V položke 7. – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady
na poistné zmluvy, správna réžia.

6.

V položke 8 – Ostatné technické náklady sa vykazujú ostatné technické náklady účtovej skupiny
51.

7.

V položke 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu C sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71.

Netechnický účet
1.

V položke 1 - Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A - verejné zdravotné poistenie
sa vykazuje suma, ktorá je v rovnakej výške ako suma vykázaná v položke 10 technického účtu
k neživotnému poisteniu. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu B - individuálne
zdravotné poistenie sa vykazuje suma, ktorá je v rovnakej výške ako suma vykázaná v položke
10 technického účtu k neživotnému poisteniu. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu C - nemocenské poistenie sa vykazuje suma, ktorá je v rovnakej výške ako suma vykázaná
v položke 10 technického účtu k neživotnému poisteniu.

2.

V položke 3 – Výnosy z finančného umiestnenia sa osobitne vykazujú výnosy z podielových cenných papierov a vkladov, výnosy z ostatného finančného umiestnenia, použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu a výnosy z realizácie finančného umiestnenia. V položke výnosy
z podielových cenných papierov a vkladov sa vykazujú osobitne výnosy z podielových cenných
papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom. V položke výnosy
z ostatného finančného umiestnenia sa vykazujú osobitne výnosy z ostatného finančného umiestnenia v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom.

3.

V položke 3e – Prírastky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu
účtovej skupiny 66.

4.

V položke 5 – Náklady na finančné umiestnenie sa osobitne vykazujú náklady na finančné
umiestnenie, tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu a náklady na realizáciu finančného umiestnenia.

5.

V položke 5d – Úbytky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu
účtovej skupiny 56.

6.

V položke 6 – Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet sa vykazuje prevod výnosov z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 65.

7.

V položke 7 – Ostatné výnosy sa vykazujú ostatné výnosy, použitie opravných položiek k majetku účtovej skupiny 65 a použitie rezerv účtovej skupiny 66.
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V položke 8 – Ostatné náklady sa vykazujú ostatné náklady, tvorba opravných položiek k majetku účtovej skupiny 55 a tvorba rezerv účtovej skupiny 56 okrem daní a poplatkov.
V položke 8a – Ostatné dane a poplatky sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.
V položke 9 – Daň z príjmov z bežnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.
V položke 10 – Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení sa vykazuje zostatok príslušného účtu z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.
V položke 11– Mimoriadne výnosy sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 66.
V položke 12 – Mimoriadne náklady sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.
V položke 13 – Mimoriadny výsledok hospodárenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu
z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.
V položke 14 – Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov
z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.
V položke 16 – Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa vykazuje zostatok príslušného
účtu účtovej skupiny 71.
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Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/22933/2005 -74

POZNÁMKY
k ......................20..
I.

II.

III.

Pri neživotnom poistení poznámky obsahujú
a)

sumu poistného v hrubej výške,

b)

sumu prijatého poistného v hrubej výške,

c)

sumu nákladov na poistné plnenie v hrubej výške,

d)

sumu prevádzkových výdavkov v hrubej výške,

e)

sumu zaistenia zostatkovú.

Sumy podľa časti I sa uvádzajú v členení na poistenie a aktívne zaistenie; toto členenie sa neuplatní, ak sumy aktívneho zaistenia nedosahujú 10 % z celkovej sumy poistného v hrubej výške.
V rámci poistenia sa sumy podľa časti I uvádzajú v členení podľa týchto skupín poistenia:
a)

verejné zdravotné poistenie,

b)

individuálne zdravotné poistenie,

c)

nemocenské poistenie.

Poznámky obsahujú celkovú sumu poistného v rámci poistenia v hrubej výške v členení podľa poistných zmlúv uzavretých účtovnou jednotkou
a)

na území Slovenskej republiky,

b)

na území členských štátov Európskej únie,

c)

na území iných štátov;

toto členenie sa neuplatní, ak suma v jednotlivej položke nepresiahne 5 % celkovej sumy poistného v hrubej výške.
IV.

Poznámky obsahujú výšku provízií účtovaných v rámci individuálneho zdravotného poistenia
a nemocenského poistenia v priebehu bežného účtovného obdobia, najmä províziu pri získavaní, obnovovaní, inkasovaní a pri servise po predaji.

V. Poznámky ďalej obsahujú informácie o
a)

uplatnených účtovných zásadách a účtovných metódach,

b)

podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim
vplyvom a podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom,

c)

odboroch činností a zemepisných oblastiach, v ktorých účtovná jednotka vykonáva svoju
činnosť,

d)

významných položkách uvedených v súvahe a výkaze ziskov a strát,

e)

osobách s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke,

f)

udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom
zostavenia účtovnej závierky,
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g)

opravách chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné
závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky;
v tomto prípade sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

h)

výsledku hospodárenia a finančnej situácii účtovnej jednotky, ktoré sú významné pre užívateľov účtovnej závierky.

Poznámky v časti o uplatnených účtovných zásadách a účtovných metódach obsahujú najmä informácie o
a)

použitých nových účtovných zásadách a účtovných metódach oproti predchádzajúcemu
účtovnému obdobiu, dôvode ich uplatnenia a vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné
imanie účtovnej jednotky,

b)

spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov, metódach použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích menách a kurzoch použitých na prepočet cudzej meny
na slovenskú menu,

c)

dni uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu,

d)

postupoch odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku,

e)

postupoch účtovania obchodov s cennými papiermi, spôsoboch účtovania kurzových rozdielov, zmlúv o kúpe prenajatej veci, cenných papierov vzniknutých pri transformácii rôznych aktív, napríklad úverov, vrátane hypotekárnych úverov, pohľadávok z kreditných kariet (sekuritizácia) a odloženej dane,

f)

postupoch účtovania úrokových výnosov a úrokových nákladov, spôsoboch vykazovania
príjmov z aktív, pri ktorých sa predpokladajú riziká a straty a zníženie hodnoty vrátane úrokov, prémií a diskontov vzniknutých pri obstaraní pohľadávok od tretích osôb,

g)

zásadách a postupoch identifikácie rizík a strát a znížení hodnoty, ktoré sa týkajú aktív, najmä pohľadávok,

h)

spôsoboch odpisovania aktív, najmä pohľadávok,

i)

zásadách a postupoch výpočtu výšky tvorby opravných položiek, technických rezerv a rezerv vrátane vysvetlenia základných predpokladov pre ich použitie,

j)

dôvode prevodu výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu na technický účet
alebo z technického účtu na netechnický účet,

k)

postupe pri prevodoch nákladov z technického účtu k neživotnému poisteniu na netechnický účet a pri prevodoch nákladov z netechnického účtu na technický účet k neživotnému
poisteniu,

l)

postupe pri evidenčnom výpočte účtovného výsledku zaistenia.

VII. Poznámky v časti o podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach
s rozhodujúcim vplyvom a podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom obsahujú
a)

názov spoločnosti, sídlo, právnu formu, predmet podnikania alebo činnosti, výšku základného imania zapísaného v obchodnom registri a súhrnnú výšku ostatných zložiek vlastného
imania,
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b)

počet, menovitú hodnotu a cenu obstaraných akcií a upísaných akcií alebo podielov na základnom imaní účtovnej jednotky, v ktorej uplatňuje vykazujúca účtovná jednotka podstatný vplyv alebo rozhodujúci vplyv v účtovnom období a zmeny v priebehu účtovného obdobia,

c)

výšku podielu, ktorú vlastnia osoby s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke,

d)

počet a menovitú hodnotu akcií podľa druhov vydaných v priebehu roka,

e)

výšku pohľadávok a záväzkov voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv alebo rozhodujúci vplyv a osobám s osobitným vzťahom k účtovnej
jednotke, z toho pohľadávky a záväzky voči členom štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov; pri týchto údajoch sa uvádza začiatočný stav, suma prírastkov, suma úbytkov a konečný zostatok,

f)

hodnotu cenných papierov určených na obchodovanie, ktoré sú účtované v aktívach a záväzkoch a ktoré sú vydané dcérskymi účtovnými jednotkami a pridruženými účtovnými jednotkami,

g)

výšku vydaných záruk za dcérske účtovné jednotky a pridružené účtovné jednotky, z toho
záruky voči členom štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov,

h)

výšku prijatých záruk od dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek, z toho prijaté záruky od členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných
orgánov prípadne iných orgánov.

VIII. Poznámky v časti o významných položkách uvedených v súvahe a výkaze ziskov a strát obsahujú informácie o
a)

nákladoch alebo výnosoch, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov, všetkých úpravách
vykázaných v bežnom účtovnom období, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za
predchádzajúce účtovné obdobie,

b)

odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke s uvedením dôvodu
ich zmien a výške v členení podľa jednotlivých druhov dočasných rozdielov a podľa jednotlivých druhov nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov,

c)

nákladoch alebo výnosoch, ktoré majú vplyv na odloženú daň z príjmov, a to najmä v dôsledku vzniku alebo zrušenia dočasných rozdielov, v dôsledku zmien v sadzbách dane
z príjmov alebo zavedenia nových daní z príjmov, v dôsledku zmien účtovných zásad a účtovných metód a chýb, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo
viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali
verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky,

d)

súhrnnej splatnej dani a odloženej dani vzťahujúcej sa k položkám, ktoré účtovná jednotka
účtovala priamo do vlastného imania, daňovom náklade alebo daňovom výnose, ktoré sa
vzťahujú k mimoriadnym položkám uznaným v priebehu účtovného obdobia,

e)

sume odpočítateľných dočasných rozdielov, nevyužitých daňových strát, nevyužitých daňových odpočtov, pre ktoré sa odložená daňová pohľadávka nevykazuje v súvahe,

f)

podriadených pasívach, ak záväzok z prijatého úveru presahuje 10 % celkových záväzkov z týchto úverov, s uvedením sumy, meny, úrokovej sadzby, splatnosti a zostatkovej
doby splatnosti, podmienok podriadenosti, prípadne dôvodoch skoršieho zaplatenia úverov osobitného charakteru,

g)

pohľadávkach a záväzkoch v členení podľa zostatkovej doby splatnosti,

h)

časovom rozlíšení obstarávacích nákladov na poistné zmluvy formou komplexných nákladov budúcich období alebo nákladov budúcich období,
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i)

výške ostatných pôžičiek poisteným, ak hlavnou zárukou je uzavretá poistná zmluva a výške ostatných pôžičiek nezaručených poistnou zmluvou, ak je táto suma významná,

j)

odpisoch nepremlčaných pohľadávok určených vnútorným predpisom účtovnej jednotky
a prípadných výnosoch z odpísaných pohľadávok,

k)

cenných papieroch určených na obchodovanie, cenných papieroch určených na predaj
a cenných papieroch držaných do splatnosti podľa týchto kategórií a podľa druhov cenných papierov; pri dlhových cenných papieroch sa uvedie čistá obstarávacia cena znížená o náklady na obchodovanie, ich reálna hodnota a ďalej v členení na kótované cenné
papiere a nekótované cenné papiere na tuzemskej burze alebo zahraničnej burze; pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj sa
uvedú trhy, na ktorých sa s nimi obchoduje,

l)

podiele dlhových cenných papierov a podiele vydaných dlhových cenných papierov so
splatnosťou do jedného roka na celkovej hodnote týchto aktív a pasív,

m)

výške podielov na ziskoch, prémiách a zľavách z poistenia a zaistenia,

n)

postupe výpočtu tvorby technických rezerv a ich použití podľa osobitného predpisu3),
s uvedením stavu technických rezerv na začiatku účtovného obdobia, o ich zvýšení a znížení v priebehu účtovného obdobia, stave na konci účtovného obdobia,

o)

tvorbe poistného garančného fondu a jeho použití podľa osobitného predpisu3), s uvedením jeho stavu na začiatku účtovného obdobia, o jeho zvýšení a znížení v priebehu účtovného obdobia, stave na konci účtovného obdobia,

p)

postupe výpočtu tvorby rezervy a opravných položiek a ich použití podľa osobitných predpisov, s uvedením stavu rezerv a opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, o ich
zvýšení a znížení v priebehu účtovného obdobia, stave na konci účtovného obdobia, dôvodoch pre tvorbu a použitie rezerv, tvorbe a použití opravných položiek k jednotlivým zložkám aktív, ku ktorým sa tvoria,

q)

rozpise zriaďovacích nákladov,

r)

hmotnom majetku a nehmotnom majetku; za každú skupinu sa uvádza celková obstarávacia cena na začiatku účtovného obdobia, prírastky, úbytky, celková obstarávacia cena na
konci účtovného obdobia, tvorba oprávok, tvorba a použitie opravných položiek,

s)

hmotnom majetku kupovanom alebo predávanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej
veci; uvádza sa celková obstarávacia cena na začiatku účtovného obdobia, prírastky,
úbytky, celková obstarávacia cena na konci účtovného obdobia; informácie o zmluvne dohodnutých splátkach splatných z týchto zmlúv v bežnom roku a v nasledujúcich rokoch,
v období jedného až piatich rokov, prípadne splatných neskôr,

t)

ostatných aktívach a ostatných pasívach, ostatných prevádzkových výnosoch a mimoriadnych výnosoch, ostatných prevádzkových nákladoch a mimoriadnych nákladoch, ktoré
majú rozhodujúci podiel na ich celkovom objeme v členení podľa jednotlivých aktív a pasív, nákladov, výnosov,

u)

použití zisku alebo úhrade straty za minulé účtovné obdobie a návrhu na použitie zisku
bežného účtovného obdobia,

v)

úrokových výnosoch a úrokových nákladoch,

w)

platených poplatkoch a províziách pri predaji alebo inom úbytku cenných papierov,

Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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všeobecných prevádzkových nákladoch v členení na
1.

osobné náklady a odmeny,
1a. mzdy,
1b. sociálne poistenie a zdravotné poistenie,
1c. odmeny členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov a dozorných orgánov
a to podľa jednotlivých orgánov,

2.

priemerný počet zamestnancov v bežnom účtovnom období, pričom priemerný počet
zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch
v účtovnom období, počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov a dozorných orgánov,

y)

zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška
záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie,

z)

oceňovacích rozdieloch, čistých investíciách do podielových cenných papierov a vkladov
v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielových cenných papierov
a vkladov v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom a ostatných oceňovacích
rozdieloch z prepočtu majetku a záväzkov, a to vždy s uvedením stavu oceňovacích rozdielov na začiatku účtovného obdobia, ich zvýšenia a zníženia v priebehu účtovného obdobia, zostatku na konci účtovného obdobia,

za) výnose na akciu, ak akcie účtovnej jednotky sú evidované,
zb) ostatných všeobecných prevádzkových nákladoch s uvedením súhrnných nákladov na audit, právne poradenstvo a daňové poradenstvo.
IX.

V poznámkach sa položky podsúvahy uvádzajú v tisícoch slovenských korún a ide najmä o informácie týkajúce sa
a)

b)
X.

podsúvahových účtov účtovej skupiny 72, ktorými sú
1.

hodnoty poskytnuté ako záruky,

2.

hodnoty prijaté ako záruky,

3.

zmenky na inkaso použité na úhradu do doby ich splatnosti,

4.

záväzky za plánovanú zdravotnú starostlivosť,

5.

iné hodnoty v evidencii,

6.

pomocné súvzťažné účty,

podsúvahových účtov účtovej skupiny 73.

V poznámkach sa prehľad o zmenách vo vlastnom imaní uvádza takto:
a)

b)

vymedzenie položiek prehľadu o zmenách vo vlastnom imaní
1.

položky prehľadu o zmenách vlastného imania sa usporiadavajú do tabuľky, do
dvoch stĺpcov; sumy položiek prehľadu o zmenách vlastného imania sa uvádzajú v tisícoch slovenských korún,

2.

v tabuľke prehľadu o zmenách vlastného imania sa vykazujú jednotlivé položky za
bežné účtovné obdobie v stĺpci 1 a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v stĺpci 2,

prehľad o zmenách vo vlastnom imaní sa uvádza v tomto členení:
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1.

základné imanie, a to
1a. začiatočný stav,
1b. zvýšenie,
1c. zníženie,
1d. premena konvertibilných dlhopisov na akcie,
1e. uplatnenie opcií,
1f.

2.

konečný zostatok,

vlastné akcie, a to
2a. začiatočný stav,
2b. zvýšenie,
2c. zníženie,
2d. konečný stav,

3.

emisné ážio, a to
3a. začiatočný stav,
3b. zvýšenie,
3c. zníženie,
3d. konečný zostatok,

4.

rezervné fondy, a to
4a. začiatočný stav,
4b. povinný prídel,
4c. iné zvýšenie,
4d. zníženie,
4e. konečný zostatok,

5.

ostatné fondy zo zisku, a to
5a. začiatočný stav,
5b. zvýšenie,
5c. zníženie,
5d. konečný zostatok,

6.

ostatné kapitálové fondy, a to
6a. začiatočný stav,
6b. zvýšenie,
6c. zníženie,
6d. konečný zostatok,

7.

oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia, a to
7a. začiatočný stav,
7b. zvýšenie,
7c. zníženie,
7d. konečný zostatok,

11/2005

11/2005

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

763

8.

nerozdelený zisk, a to
8a. začiatočný stav,
8b. zvýšenie,
8c. zníženie,
8d. konečný zostatok,
9. neuhradená strata, a to
9a. začiatočný stav,
9b. zvýšenie,
9c. zníženie,
9d. konečný zostatok,
10. zisk alebo strata za bežné účtovné obdobie po zdanení,
11. dividendy.

...................................................

...................................................

.............................................

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky

Podpisový záznam fyzickej
osoby zodpovednej
za zostavenie súvahy

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva
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Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/22933/2005 -74

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH
SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 1978/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností vychádzajúcej z článku 54 (3) (g) zmluvy (Ú. v. ES L 222, 14. 8. 1978) v znení smernice
Rady 1983/349/EHS (Ú. v. ES L 193, 18. 7. 1983), v znení smernice Rady 1984/569/EHS
(Ú. v. ES L 314, 4. 12. 1984), v znení smernice Rady 1989/666/EHS (Ú. v. ES L 395,
30. 12. 1989), v znení smernice Rady 1990/604/EHS (Ú. v. ES L 317 z 16. 11. 1990), smernice
Rady 1990/605/EHS (Ú. v. ES L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 1994/8/ES (Ú. v. ES
L 82, 25. 3. 1994), smernice Rady 1999/60/ES (Ú. v. ES L 162, 26. 6. 1999), v znení smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES (Ú. v. ES L 283, 27. 12. 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES (Ú. v. ES L 120, 15. 5. 2003) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES (Ú. v. ES L 178, 17. 7. 2003),
2. Smernica Rady 91/674/EEC z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Ú. v. ES L 374, 31. 12. 1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003).
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej
účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky
na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
v znení neskorších predpisov
Referent: Ing. Mária Horváthová, tel.: 02/59 58 34 85

Číslo: MF/26670/2005-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/ 2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia
z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.) a opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Napríklad § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku
v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby uvedené v odseku 1, na ktoré sa vzťahuje § 17a
zákona a na osoby, na ktoré sa vzťahujú postupy účtovania a rámcová účtová osnova ustanovená osobitnými predpismi.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/
2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.).
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/
2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre
Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.).
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/
2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie
územné celky (oznámenie č. 567/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/
2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre
účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie
č. 734/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.“.
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3.

V § 4 ods. 1 písm. f) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ ods. 7“.

4.

V § 10 ods.16 sa vypúšťajú slová „ 419 – Zmeny základného imania“ a na konci sa pripája táto
veta: „Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok vznikajúci pri vklade
podniku alebo jeho časti sa u prijímateľa vkladu účtuje so súvzťažným zápisom na účet 015 –
Goodwill.“.

5.

V § 11 ods. 4 sa slová „413 – Ostatné kapitálové fondy“ nahrádzajú slovami „648 – Ostatné
výnosy z hospodárskej činnosti“.

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) Napríklad zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (autorský zákon).“.

7.

V § 14 ods. 8 sa za slovom „obchodovanie“ vypúšťa čiarka a slová „a ak účtovná jednotka nie
je materskou účtovnou jednotkou a nemá v nich ani podstatný vplyv, zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní v týchto účtovných jednotkách“.

8.

V § 14 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) Zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní inej účtovnej jednotky a nie sú cenným papierom alebo podielom v dcérskej účtovnej
jednotke alebo v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom sa účtuje na ťarchu vecne príslušného
účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov. Ak reálna hodnota týchto cenných papierov a podielov je nižšia ako jeho
účtovná hodnota, zníženie hodnoty sa účtuje podľa § 18 ods. 3.“.
Doterajšie odseky 11 až 17 sa označujú ako odseky 12 až 18.

9.

V § 14 ods. 16 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.

10. V § 14 ods. 18 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
11. V § 18 odsek 1 znie:
„(1) Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého
zníženia hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty
majetku. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá
je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.“.
12. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.“.
13. V § 18 odsek 6 znie:
„(6) Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam
voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.“.
14. § 18 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Opravné položky k majetku sa tvoria na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov, na
ktorom sa účtuje spotreba majetku, trvalé zníženie hodnoty majetku alebo pri majetku vlastnej vý-
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roby na ťarchu účtu účtovej skupiny 61 – Zmena stavu zásob. Zúčtovanie opravných položiek
z dôvodu vzniku trvalého zníženia hodnoty sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku alebo vecne príslušného účtu oprávok k dlhodobému majetku. Zúčtovanie opravných položiek z dôvodu zániku
opodstatnenosti zníženia hodnoty majetku sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy
z hospodárskej činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu majetku.“.
15. V § 19 ods. 8 sa za písmeno v) vkladá nové písmeno w), ktoré znie:
„w) vypustené emisie do ovzdušia,“.
Doterajšie písmeno w) sa označuje ako písmeno x).
16. V § 19 odsek 9 znie:
„(9) Rezerva na náklady sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok
prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzku. Zrušenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa
účtuje v prospech účtu 648- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo 668 – Ostatné finančné výnosy.“.
17. V § 20 ods. 8 sa za slovom „majetku“ vypúšťa bodkočiarka a slová „obdobne sa účtuje o odpisoch v účtovníctve nájomcu v prípadoch uvedených v § 40“.
18. V § 21 ods. 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
19. V § 22 odsek 6 znie:
„(6) Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované
zásoby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je prijatý tovar, výrobok alebo služba, ktorý sa účtuje podľa § 33 ods. 4 alebo podľa § 78 ods. 4.“.
20. V § 24 ods. 3 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ ods. 7“.
21. V § 24 ods. 5 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
22. § 29 vrátane nadpisu znie:
„§ 29
Účtovanie v konkurze a v reštrukturalizácii
(1) Pri uzavieraní účtovných kníh z dôvodu konkurzu alebo reštrukturalizácie16) podľa § 16
ods. 4 písm. d) zákona sa zostatky tých účtov časového rozlíšenia, rezerv a opravných položiek,
ktoré konkurzom alebo reštrukturalizáciou stratili opodstatnenosť preúčtujú na účty pohľadávok
a záväzkov, alebo na účty nákladov a výnosov podľa vecnej povahy.
(2) Na základe reštrukturalizačného plánu potvrdeného uznesením súdu16a) sa v účtovníctve
účtovnej jednotky upravuje vznik, zmena alebo zánik jej záväzkov. Zníženie výšky záväzku alebo zánik záväzku sa účtuje na ťarchu príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 688 - Ostatné mimoriadne výnosy. Záväzky, ktoré sa nenachádzajú v účtovníctve,
ale preukázateľne patria účtovnej jednotke na základe schváleného zoznamu pohľadávok sa
účtujú v prospech vecne príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 428 Nerozdelený zisk minulých rokov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) § 120 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.“.
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23. V § 30a ods. 1 písm. a) sa nad slovom „nájmu“ odkaz „16a)“ nahrádza odkazom „16b)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 16b.
24. § 30a sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Istina u nájomcu z dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu stanoví podľa odseku
1 písm. c), ak ide o finančný prenájom od zahraničného prenajímateľa, ktorý neurčuje rozdelenie dohodnutých platieb na istinu a finančný výnos.“.
25. Za § 30a sa vkladá § 30b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 30b
Účtovanie o emisných kvótach
(1) V účtovnej jednotke, ktorej je bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót na
účet kvót podľa osobitného predpisu,19b) sa tieto emisné kvóty účtujú v deň ich pripísania v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou podľa § 25 zákona. Emisné kvóty sa účtujú na ťarchu vytvoreného účtu v účtovej skupine 25 – Krátkodobý finančný majetok, napríklad účtu 254 – Emisné kvóty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období.
(2) Nakúpené emisné kvóty sa účtujú na účte 254 – Emisné kvóty v obstarávacej cene. Obstarávanie emisných kvót sa účtuje na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku.
Predaj emisných kvót sa účtuje v prospech účtu 254 – Emisné kvóty so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtu 561 – Predané cenné papiere a podiely. Výnos z predaja emisných kvót sa účtuje na
účte 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov.
(3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá vypúšťa emisie19b) do ovzdušia, vytvorí rezerva na vypustené emisie do ovzdušia vo výške násobku známeho množstva vypustených emisií do ovzdušia od prvého dňa príslušného kalendárneho roka do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a hodnoty emisných kvót, ktoré si
účtovná jednotka určí na odovzdanie podľa osobitného predpisu.19b) Ak účtovná jednotka nemá
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka dostatočné množstvo emisných kvót na odovzdanie podľa osobitného predpisu,19b) použije sa na ocenenie chýbajúceho množstva emisných kvót pri tvorbe rezervy odhadná suma potrebná na obstaranie emisných kvót. Vytvorená rezerva sa účtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť so súvzťažným
zápisom v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy.
(4) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá vypúšťa emisie do ovzdušia upravené osobitným
predpisom,19b) sa zúčtujú bezodplatne pridelené emisné kvóty. Zúčtovanie časového rozlíšenia
sa účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu
648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pridelených emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.19b).
(5) Ku dňu odovzdania emisných kvót podľa osobitného predpisu19b) sa účtuje o vzniku záväzku v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 323 –
Krátkodobé rezervy. Výška záväzku sa účtuje v sume násobku overeného množstva emisií vypustených do ovzdušia a hodnoty emisných kvót, ktoré účtovná jednotka si určila na odovzdanie
podľa osobitného predpisu.19b) Rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy sa účtuje podľa
charakteru tohto rozdielu na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo
v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Zároveň sa účtuje zánik záväzku
na ťarchu účtu 325 – Ostatné záväzky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 254 – Emisné
kvóty.“.
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Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:
„19b) Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.“.
26. V § 32 ods. 2 prvej vete sa za slovom „štátu“ vypúšťa čiarka a slová „obce alebo vyššieho územného celku“.
27. V § 33 ods.1 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Zníženie hodnoty stavby v období prechodného užívania stavby23a) a v období dočasného užívania stavby23b) sa účtuje podľa § 18. Po uvedení stavby do užívania23c) sa toto zníženie hodnoty upraví v odpisovom pláne a zúčtuje sa opravná položka v prospech účtu 081 – Oprávky
k stavbám.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a, 23b a 23c znejú:
„23a) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.
23b) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
23c) § 76 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
28. V § 33 odsek 4 znie:
„(4) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa
účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do
výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov rovnakým spôsobom ako v § 56
ods. 12. Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok, o ktorom sa účtuje v účtovej skupine 03 sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne
od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a so súvzťažným zápisom v prospech účtu
413 - Ostatné kapitálové fondy. Majetok nadobudnutý štátnym podnikom delimitáciou sa účtuje
na príslušný účet majetku a v prospech účtu 411 – Základné imanie.“.
29. Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24) Napríklad zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon
č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon
č. 364/2004 o vodách a zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov,
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.
30. V § 34 ods. 1 sa vypúšťajú slová „úroky a“.
31. V § 42 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. c), d) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a e)“.
32. V § 44 ods. 8 posledná veta znie:
„Pri kŕdli sliepok určených na znášanie konzumných vajec sa účtuje tvorba opravnej položky
počas produkčného cyklu do času jeho vyradenia podľa § 23 ods.1.“.
33. Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 32 znejú:
„31) Napríklad zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov,
zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona
č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
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32) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
34. V § 50 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Na samostatnom analytickom účte k účtu 323 – Krátkodobé rezervy sa účtujú krátkodobé
rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu.30aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:
„30aa) Napríklad zákon č. 595/2004 Z .z. v znení neskorších predpisov.“.
35. V § 52 ods. 3 sa za slovom „zamestnancom“ vypúšťa čiarka a slová „akcionárom pri výplate dividend“.
36. V § 59 odsek 6 znie:
„(6) Na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy sa účtujú ostatné peňažné kapitálové vklady aj
nepeňažné kapitálové vklady, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imanie účtovnej jednotky a nie je pre ne v predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny samostatný syntetický účet.
V prospech účtu sa účtuje najmä bezodplatne prijatý majetok od spoločníkov, členské podiely
v družstvách na družstevnú bytovú výstavbu.“.
37. V § 59 odsek 14 znie:
„(14) Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená
strata minulých rokov sa účtujú okrem iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód
a účtovných zásad podľa § 7 ods. 3 zákona. Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov
alebo na účte 429 - Neuhradená strata minulých rokov sa účtuje aj významné dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky a významný nárok na vrátenie dane z príjmov za
predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov.“.
38. V § 59 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15) Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej
hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúce zo zmeny úprav ocenenia podľa § 26 a 27 zákona,
napríklad účtovanie výšky opravnej položky a rezerv, úprava doby používania alebo spôsobu
opotrebenia dlhodobého majetku.“.
Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 16.
39. V § 60 odsek 2 znie:
„(2) Na účte 451 – Rezervy zákonné sa účtujú dlhodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva
z osobitného predpisu.30aa)“.
40. V § 72 odsek 4 znie:
„(4) Na ťarchu účtu 588 – Ostatné mimoriadne náklady sa účtujú najmä náklady z dôvodu
postúpenia alebo ukončenia hospodárskej činnosti , alebo zložky hospodárskej činnosti účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 597 – Prevod prevádzkových nákladov
alebo účtu 598 – Prevod finančných nákladov. Na tomto účte sa účtuje v účtovníctve predávajúceho pri predaji podniku alebo jeho časti podľa § 27.“.
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41. V § 73 ods. 3 sa za slovo „účtujú“ vkladá slovo „nevýznamné“ a za slová „tohto účtu“ sa vkladajú slová „sa účtuje nevýznamný“.
42. V § 74 odsek 2 znie:
„(2) Zľava z ceny je súčasťou tržieb a účtuje sa ako zníženie ceny za účelom poskytnutia zvýhodnených podmienok pre odberateľa, napríklad zľava z ceny za odobraté množstvo, zľava
z ceny z dôvodu urýchlenej platby, zľava z ceny z dôvodu podieľania sa na reklame výrobku,
tovaru alebo služby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je poskytovaný tovar, výrobok alebo služba, napríklad tovar zdarma a prezentačné akcie.“.
43. V § 78 odsek 4 znie:
„(4) V prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sa účtujú výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k hospodárskej činnosti účtovnej jednotky.
Na tomto účte sa účtuje bezodplatne nadobudnutý majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu
vecne príslušného účtu majetku, ak sa podľa tohto opatrenia neúčtuje inak. Účtujú sa tu aj nároky
na náhradu škody alebo majetku voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných
udalostí so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky. Účtujú sa tu aj inventarizačné rozdiely podľa § 43.“.
44. V § 80 ods. 3 sa slová „§ 13“ nahrádzajú slovami „§ 24“.
45. V § 82 odsek 3 znie:
„(3) V prospech účtu 688 – Ostatné mimoriadne výnosy sa účtujú najmä výnosy z dôvodu postúpenia alebo ukončenia hospodárskej činnosti, alebo zložky hospodárskej činnosti účtovnej
jednotky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 69 – Prevodové účty. Na tomto účte sa účtuje v účtovníctve predávajúceho pri predaji podniku alebo jeho časti podľa § 27.“.
46. Za § 86c sa vkladá § 86d, ktorý znie:
„§ 86d
(1) Na účtovanie v konkurze a vyrovnaní začatých do konca roka 2005 sa vzťahuje doterajší
predpis.
(2) Rezerva na brakovanie kŕdľa sliepok na znášanie konzumných vajec vytvorená do konca
roka 2005 sa tvorí a použije podľa doterajších predpisov.
(3) Pri účtovnom období, ktorým je hospodársky rok, sa ustanovenia tohto opatrenia prvýkrát
použijú pre účtovnú závierku zostavovanú v roku 2006 s výnimkou § 18 ods. 12 a § 19 ods. 10.
(4) Pri účtovnom období, ktorým je kalendárny rok, sa ustanovenia § 18 ods. 12 a § 19
ods. 9 prvýkrát použijú pre účtovnú závierku zostavovanú v roku 2007.
(5) Ustanovenie § 14 ods. 8, § 14 ods. 11, § 30b, § 72 ods. 4 a 82 ods. 3 v znení účinnom
od 1. januára 2006, sa prvýkrát použije pre účtovnú závierku zostavenú k 31. decembru
2005.“.
47. Slová „cestná daň“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „daň
z motorových vozidiel“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre
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podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení
opatrenia z 11 decembra 2003č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.) a opatrenia
z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004 -74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.) sa dopĺňa takto:
1.

V § 2 ods. 5 sa na konci pripája čiarka a tieto čísla: „346, 347“.

2.

V prílohe č. 1 riadku 054 sa za číslo „354“ vkladá čiarka a číslo „346, 347“.“.
Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem čl. I bodov 14 a 16, ktoré nadobúdajú
účinnosť 1. januára 2007.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu
Referent: Ing. Jana Vršková, tel.: 02/59 58 34 65
Ing. Natália Vavreková, tel.: 02/59 58 34 65

Číslo: MF/26940/2005-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovnú jednotku, ktorou je Sociálna poisťovňa1) (ďalej len „účtovná jednotka“).
(2) Položky súvahy sú usporiadané a obsahovo vymedzené v účtovnom výkaze, ktorého vzor a vysvetlivky sú uvedené v prílohe č. 1.
(3) Položky výkazu ziskov a strát sú usporiadané a obsahovo vymedzené v účtovnom výkaze, ktorého vzor a vysvetlivky sú uvedené v prílohe č. 2.
(4) Obsah poznámok je uvedený v prílohe č. 3.
§2
Účtovná závierka účtovnej jednotky sa predkladá podľa osobitných predpisov2).
§3
(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2006.
(2) Na zostavenie účtovnej závierky za rok 2005 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§4
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92,
ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce
(oznámenie č. 66/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92 (oznámenie
č. 540/2003 Z. z.) a opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10757/2004-74 (oznámenie č. 714/2004
Z. z.).
§5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií
1)
2)

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 122 ods. 2 písm. f) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

VZOR
Súvaha Úč SP 1 – 01

SÚVAHA
k ........................................
(v tis. Sk)
mesiac

mesiac

rok

za obdobie od

rok

do

Spôsob podania výkazu:*)
– riadne
– opravné
– opakované

IČO

Názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavené dňa:

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

MF SR 2005
*) vyznačuje sa krížikom

X

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

STRANA AKTÍV
a
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK

b
(súčet r. 002 a r. 008 a r. 018)

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

001

(súčet r. 003 až r. 007)

002

Softvér

(013 - (073 + 091AÚ)

003

Oceniteľné práva

(014 - (074 + 091AÚ)

004

Iný dlhodobý nehmotný majetok
(018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)

005

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

006
(041 - 093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051 - 095AÚ)
2. Dlhodobý hmotný majetok

007

(súčet r. 009 až r. 017)

008

Pozemky

(031)

009

x

Umelecké diela a zbierky

(032)

010

x

Stavby

(021 - (081+ 092AÚ)

011

Stroje, prístroje a zariadenia

(022 - (082 + 092AÚ)

012

Dopravné prostriedky

(023 - (083 + 092AÚ)

013

Dlhodobý drobný hmotný majetok

014
(028 - (088 + 092AÚ)

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

015
(029 - (089 + 092 AÚ)

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

016
(042 - 094)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052 - 095AÚ)
3. Finančný majetok

(súčet r. 019 až r. 024)

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných
spoločnostiach v ovládanej osobe

(061)

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom

(062)

017
018
019
020

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

021
(063 - 096AÚ)

Ostatné pôžičky

(067 - 096AÚ)

Ostatný dlhodobý finančný majetok

022
023

(069 - 096AÚ)
Obstaranie dlhodobého finančného majetku

024
(043 - 096AÚ)

Kontrolné číslo

(súčet r. 001 až r. 024)

991

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Účtovné obdobie

Číslo
riadku

STRANA AKTÍV
a

b

B. OBEŽNÝ MAJETOK
(súčet r. 026 a r. 030 a r. 035 a r. 045 a r. 052)

025

1. Zásoby

(súčet r. 027 až r. 029)

026

Materiál

(112 + 119) - (191)

027

Tovar

(132 + 139) - (196)

028

Poskytnuté preddavky na zásoby

(314AÚ) - (391AÚ)

029

(súčet r. 031 až r. 034)

030

Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 315AÚ okrem r. 029) - (391AÚ)

031

Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné
dôchodkové sporenie
(316AÚ - 391AÚ)

032

Pohľadávky voči zamestnancom

(335AÚ - 391AÚ)

033

Ostatné dlhodobé pohľadávky
(378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)

034

2. Dlhodobé pohľadávky

3. Krátkodobé pohľadávky

(súčet r. 036 až r. 044)

035

Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 315AÚ okrem r. 029) - (391AÚ)

036

Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné
dôchodkové sporenie
(316AÚ - 391AÚ)

037

Pohľadávky voči zamestnancom

(335AÚ - 391AÚ)

038

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami
(336 - 391AÚ)

039

Pohľadávky voči združeniu

(358 - 391AÚ)

040

(341 + 342 + 343 + 345)

041

Daňové pohľadávky

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom

042

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

x

(346)
Iné pohľadávky

(378AÚ - 391AÚ)

043

Spojovací účet pri združení

(396AÚ - 391AÚ)

044

(súčet r. 046 až r. 051)

045

Pokladnica

(211)

046

x

Ceniny

(213)

047

x

(221 + 261)

048

x

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

(251)

049

x

Dlhové cenné papiere na predaj

(253)

050

x

Obstaranie krátkodobého finančného majetku

(259)

051

x

(súčet r. 053 a r. 054)

052

x

Náklady budúcich období

(381)

053

x

Príjmy budúcich období

(385)

054

x

súčet r. 001 a r. 025)

055

(súčet r. 025 až r. 055)

992

4. Finančný majetok

Bankové účty

5. Prechodné účty aktív

MAJETOK spolu
Kontrolné číslo

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Účtovné obdobie

Číslo
riadku

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Účtovné obdobie

a

b

5

A. Vlastné zdroje krytia majetku
(súčet r. 057 a r. 062 a r. 072)
1.
Fondy Sociálnej poisťovne
(súčet r. 058 až r. 061)
Fond dlhodobého majetku
(901)
Fond prevádzkových prostriedkov
(902)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(905)
Správny fond
(+/- 914)
2.
Osobitné fondy Sociálnej poisťovne
(súčet r. 063 až r. 071)
Účet tvorby fondov
(921)
Základný fond nemocenského poistenia
(+/- 922)
Základný fond starobného poistenia
(+/- 923)
Základný fond invalidného poistenia
(+/- 924)
Základný fond garančného poistenia
(+/- 925)
Základný fond poistenia v nezamestnanosti
(+/- 926)
Základný fond úrazového poistenia
(927)
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)
Rezervný fond solidarity
(929)
3.
Výsledok hospodárenia
(súčet r. 073 a r. 074 a r. 075)
Účet ziskov a strát
(+/- 963)
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
(+/- 931)
Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov
(+/- 932)
B. Cudzie zdroje
(súčet r. 077 a r. 078 a r. 085 a r. 099 a r.103)
1.
Rezervy
(941)
2.
Dlhodobé záväzky
(súčet r. 079 až r. 084)
Návratná finančná výpomoc
(952AÚ)
Záväzky z nájmu
(954AÚ)
Dlhodobé prijaté preddavky
(955)
Sociálny fond
(956)
Dlhodobé zmenky na úhradu
(958)
Ostatné dlhodobé záväzky
(959AÚ)
3.
Krátkodobé záväzky
(súčet r. 086 až r. 098)
Záväzky z obchodného styku
(321 až 325 okrem r. 088)
Nevyfakturované dodávky
(329)
Krátkodobé rezervy
(323)
Záväzky z poistných vzťahov
(326)
Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(328)
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
Daňové záväzky
(341+ 342 + 343 + 345)
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom
(346)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
Záväzky voči združeniu
(368)
Spojovací účet pri združení
(396)
Iné záväzky
(379 + 952AÚ + 954AÚ + 959AÚ)
4.
Bankové výpomoci a pôžičky
(súčet r. 100 až r. 102)
Dlhodobé bankové úvery
(951AÚ)
Bežné bankové úvery
(231 + 232 + 951AÚ)
Iné krátkodobé finančné výpomoci
(249)
5.
Prechodné účty pasív
(súčet r. 104 a r. 105)
Výdavky budúcich období
(383)
Výnosy budúcich období
(384)
PASÍVA spolu
(súčet r. 056 a r. 076)
Kontrolné číslo
(súčet r. 056 až r. 106)

056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
993

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
6
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Vysvetlivky k Súvahe
(1) Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako
a) riadne podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním alebo sa predkladá po prvýkrát bez daňového priznania,
b) opravné podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,
c) opakované podanie účtovného výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného výkazu bez zmeny v daňovom priznaní.
(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(3) V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej jednotky.
(4) Ako právna forma účtovnej jednotky sa vyplňuje verejnoprávna inštitúcia.
(5) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.
(6) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny
a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. 24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu.
(7) V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu súvaha sa vykazujú konečné zostatky
a) jednotlivých syntetických účtov,
b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,
c) analytických účtov,
d) súčtu niekoľkých analytických účtov.
(8) V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.
(9) V stĺpci 4 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia.
(10) V stĺpci 1 sa vykazuje suma z príslušného majetkového účtu.
(11) V stĺpci 2 sa vykazuje súčet účtu oprávok a účtu opravnej položky k príslušnému majetkovému účtu.
(12) V stĺpci 3 sa vykazuje rozdiel stĺpcov 1 a 2.
(13) V riadkoch 031 až 034 sa vykazujú pohľadávky z analytických účtov, ktorých dohodnutá
doba splatnosti je viac ako jeden rok.
(14) Účty, ktoré môžu mať aktívny zostatok alebo pasívny zostatok sa vykážu v riadku
a) 039, ak pohľadávky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako záväzky
voči týmto inštitúciám,
b) 092, ak záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako pohľadávky
voči týmto inštitúciám,
c) 041, ak daňové pohľadávky sú vyššie ako daňové záväzky vykazované na príslušných účtoch,
d) 093, ak daňové záväzky sú vyššie ako daňové pohľadávky vykazované na príslušných účtoch,
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e) 042, ak pohľadávky voči štátnemu rozpočtu sú vyššie ako záväzky voči štátnemu rozpočtu,
f) 094, ak záväzky voči štátnemu rozpočtu sú vyššie ako pohľadávky voči štátnemu rozpočtu,
g) 044 zostatok účtu 396, ak úhrn pohľadávok voči združeniu je vyšší ako úhrn záväzkov voči združeniu,
h) 097 zostatok účtu 396, ak úhrn záväzkov voči združeniu je vyšší ako úhrn pohľadávok voči združeniu,
i) 073 v stĺpci 5 ako rozdiel medzi konečnými stavmi účtov účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti a konečnými stavmi účtov účtovej triedy 5 – Náklady z činnosti; ak je konečný stav účtov účtovej triedy
6 vyšší ako konečný stav účtov účtovej triedy 5, vykáže sa so znamienkom +; v opačnom prípade
sa vykáže so znamienkom -.
(15) Ak je na účte 261 – Peniaze na ceste konečný zostatok, vykáže sa v riadku 048.
(16) V riadku 079 sa vykazuje konečný zostatok účtu 952, okrem záväzkov, ktoré budú splatné
v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
(17) V riadku 080 sa vykazuje konečný zostatok účtu 954, okrem záväzkov, ktoré budú splatné
v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
(18) V riadku 084 sa vykazuje súčet konečného zostatku účtu 959, okrem záväzkov, ktoré budú
splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
(19) V riadku 098 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 379 - Iné záväzky a konečných zostatkov analytických účtov k účtom 952, 954 a 959, na ktorých sa vykazujú krátkodobé
záväzky, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
(20) V riadku 100 sa vykazuje konečný zostatok účtu 951, okrem záväzkov, ktoré budú splatné
v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
(21) V riadku 101 sa vykazuje súčet konečných zostatkov účtov 231, 232 a záväzky z účtu 951,
ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
(22) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

VZOR
Výsledovka Úč SP 2 – 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k ........................................
(v tis. Sk)
mesiac

mesiac

rok

za obdobie od

rok

do

Spôsob podania výkazu:*)
– riadne
– opravné
– opakované

IČO

Názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavené dňa:

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

MF SR 2005
*) vyznačuje sa krížikom

X

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Číslo
účtu

Náklady

a

b

Účtovné obdobie
Číslo
riadku Nezdaňovaná Zdaňovaná
činnosť
činnosť
c

501 Spotreba materiálu

001

502 Spotreba energie

002

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

003

504 Predaný tovar

004

511 Opravy a udržiavanie

005

512 Cestovné

006

513 Náklady na reprezentáciu

007

514 Výkony pôšt a telekomunikácií

008

515 Poistné

009

516 Nájomné

010

518 Ostatné služby

011

519 Poplatky za poukazovanie dávok

012

521 Mzdové náklady

013

523 Odmeny členom dozornej rady

014

524 Zákonné sociálne poistenie

015

525 Ostatné sociálne poistenie

016

527 Zákonné sociálne náklady

017

528 Ostatné sociálne náklady

018

531 Daň z motorových vozidiel

019

532 Daň z nehnuteľností

020

538 Ostatné dane a poplatky

021

541 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

022

542 Ostatné pokuty a úroky z omeškania

023

543 Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky

024

544 Úroky

025

545 Kurzové straty

026

546 Dary

027

548 Manká a škody

028

549 Iné ostatné náklady

029

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

030

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

031

553 Predané cenné papiere

032

554 Predaný materiál

033

556 Tvorba rezerv

034

557 Náklady z precenenia cenných papierov

035

559 Tvorba opravných položiek

036

Účtová trieda 5 spolu

(súčet r. 001 až r. 036)

037

Kontrolné číslo

(súčet r. 001 až r. 037)

994

7

8

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

9

10

Číslo
účtu

Výnosy

a

b

Účtovné obdobie
Číslo
riadku Nezdaňovaná Zdaňovaná
činnosť
činnosť
c

601 Tržby za vlastné výkony

038

602 Tržby z predaja služieb

039

604 Tržby za predaný tovar

040

605 Iné ostatné tržby

041

621 Aktivácia materiálu

042

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

043

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

044

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

045

641 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

046

642 Ostatné pokuty a úroky z omeškania

047

643 Platby za odpísané pohľadávky

048

644 Úroky

049

645 Kurzové zisky

050

649 Iné ostatné výnosy

051

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

052

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku

053

653 Tržby z predaja cenných papierov

054

654 Tržby z predaja materiálu

055

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku

056

656 Zúčtovanie rezerv

057

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

058

658 Výnosy z prenájmu majetku

059

659 Zúčtovanie opravných položiek

060

691 Dotácie na prevádzku

061

Účtová trieda 6 spolu

(súčet r. 038 až r. 061)

062

Výsledok hospodárenia pred zdanením
(rozdiel r. 062 a r. 037)(+/-)

063

591 Daň z príjmov

064

595 Dodatočné odvody dane z príjmov

065

Výsledok hospodárenia po zdanení
(rozdiel r. 063 a r. 064 a r. 065) (+/-)

066

Kontrolné číslo

995

(súčet r. 038 až r. 066)

7

8

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

9

10
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Vysvetlivky k Výkazu ziskov a strát

(1) Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako
a) riadne podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním alebo sa predkladá po prvýkrát bez daňového priznania
b) opravné podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,
c) opakované podanie účtovného výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného výkazu bez zmeny v daňovom priznaní.
(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(3) V účtovnom výkaze sa vyplní obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej
jednotky.
(4) Ako právna forma účtovnej jednotky sa vyplňuje verejnoprávna inštitúcia.
(5) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.
(6) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny
a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. 24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu.
(7) V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu výkaz ziskov a strát sa vykazujú konečné stavy analytických účtov alebo syntetických účtov účtovej triedy 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého
dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.
(8) V stĺpcoch 7 a 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických
účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.
(9) V stĺpci 7 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických alebo syntetických účtov súvisiacich so správnou činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy nie sú zdaňované daňou z príjmov.
(10) V stĺpci 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov
súvisiacich činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy sú zdaňované daňou z príjmov.
(11) V stĺpci 9 sa vykazuje súčet stĺpcov 7 a 8.
(12) V stĺpci 10 sa vykazujú konečné stavy príslušných syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnemu obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovný
výkaz.
(13) V riadku 063 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5.
(14) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.
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Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

Poznámky
k ........................20....
I.
Všeobecné údaje
(1) Názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej
jednotky, identifikačné číslo účtovnej jednotky.
(2) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov, účtovnej
jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
II.
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
(2) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
e) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
g) dlhodobý finančný majetok,
h) zásoby obstarané kúpou,
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
j) zásoby obstarané iným spôsobom,
k) pohľadávky,
l) krátkodobý finančný majetok,
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
p) deriváty,
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu,
s) daň z príjmov.
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(3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza
a) doba odpisovania,
b) použité sadzby odpisov,
c) odpisové metódy použité pri výpočte účtovných odpisov.
(4) Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke na obstaranie dlhodobého majetku.
III.
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie,
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to
a) prehľad o pohybe hodnoty dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy s uvedením stavu dlhodobého majetku v obstarávacích cenách na začiatku účtovného obdobia, jeho prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a zostatok na
konci účtovného obdobia,
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto
majetku v členení podľa položiek súvahy s uvedením stavu oprávok a opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia
a zostatok na konci účtovného obdobia,
c) prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
(2) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa
uskutočnili v priebehu účtovného obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku.
(3) Prehľad o opravných položkách k zásobám v členení podľa položiek súvahy s uvedením stavu
opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia.
(4) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam v členení podľa položiek súvahy s uvedením
stavu opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia.
(5) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
(6) Prehľad pohľadávok na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie v členení
na pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a pohľadávky na pokutách a penále.
(7) Prehľad o významných zložkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého
finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotu, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia.
(8) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov
budúcich období.
(9) Prehľad o významných položkách odhadných účtov aktívnych.
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(10) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia stálych aktív a obežných aktív podľa súvahových
položiek za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to
a) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku účtovného obdobia, prírastky, úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,
b) údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
(11) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka za podnikateľskú činnosť s uvedením stavu rezerv na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie a zrušenie počas účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a zostatok rezervy na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
b) údaje o iných záväzkoch a ostatných záväzkoch s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, pohybu a konečného zostatku podľa jednotlivých druhoch záväzkov,
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek
súvahy do jedného roka vrátane, od jedného roka do piatich rokov vrátane a viac ako päť rokov,
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorby
a čerpania sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením
meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v slovenských korunách,
výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období.
IV.
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb
podľa jednotlivých druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky.
(2) Opis a vyčíslenie významných hodnôt účtu Iné ostatné výnosy.
(3) Opis a suma významných položiek finančných výnosov s uvedením aj celkovej sumy kurzových
ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(4) Opis a vyčíslenie významných hodnôt účtu Ostatné služby.
(5) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a ostatných nákladov s uvedením aj
celkovej sumy kurzových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
V.
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Uvedú sa významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. Odpísané pohľadávky sa uvedú v členení na odpísané pohľadávky
na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na pokutách a penále
a ostatné pohľadávky. Uvedie sa stav na začiatku účtovného obdobia, pohyb a konečný zostatok odpísaných pohľadávok.
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VI.
Iné aktíva a iné pasíva
(1) Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a nepeňažných záväzkov, ktoré sa
nesledujú v účtovníctve a nevykazujú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a informácia, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) záväzky vyplývajúce z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a s uvedením údajov
o poskytnutom vecnom zabezpečení týchto záväzkov,
b) záväzky alebo práva vyplývajúce zo súdnych sporov,
c) záväzky alebo práva vyplývajúce z poskytnutých záruk,
d) záväzky alebo práva vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku (§ 408a Obchodného zákonníka),
f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia.
(2) Opis významných položiek ostatných finančných práv alebo povinnosti, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka
spriaznených osôb, a to
a) budúce právo alebo povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) budúce právo alebo povinnosť z opčných obchodov,
c) budúce právo, zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť, odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv,
d) budúce právo alebo povinnosť z leasingových zmlúv, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobne,
e) budúce právo alebo povinnosť zo zmluvy o kúpe prenajatej veci,
f) povinnosť preinvestovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov,
g) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zostavené dňa:

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2005,
ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov
Referent: Svetlana Faiglová, tel.: 02/59 58 34 15
Ing. Viera Mezeiová, tel.: 02/59 58 34 09
Ing. Ján Pohlod, tel.: 02/59 58 34 12

Číslo: MF/027245/2005-72

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§1
(1) Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo
závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“), je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa
§ 5 až 8 zákona, je uvedený v prílohe č. 2.
(3) Vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby je uvedený v prílohe č. 3.
§2
Vzory daňových priznaní podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní
u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr
31. decembra 2005.
§3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. augusta 2004 č. MF/003652/
2004-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 519/2004
Z. z.) v znení opatrenia zo 16. decembra 2004 č. MF/014176/2004-72 (oznámenie č. 746/2004
Z. z.).
§4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

VZOR
DPFOAv05_1

Príloha è. 1 k opatreniu è. MF/027245/2005-72

DAÒOVÉ PRIZNANIE

FO
typ: A

K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

pre daòovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej èinnosti
pod¾a § 5 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon”)
Èíselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu z¾ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypåòajú palièkovým písmom (pod¾a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlaèiaròou, a to èiernou alebo tmavomodrou farbou.

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

Druh priznania

/
.

Za rok

daòové priznanie
opravné daòové priznanie

Riadok 02 sa vypåòa len
ak ide o daòovníka, ktorý
nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky

02 - Dátum narodenia

.

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

2 0 0

Dátum zistenia skutoènosti na podanie
dodatoèného daòového priznania

dodatoèné daòové priznanie

.

(vyznaèí sa x)

.

2 0 0

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAÒOVNÍKOVI
03 - Priezvisko

04 - Meno

05 - Titul

Adresa trvalého pobytu v deò podania daòového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahranièí
06 - Ulica

07 - Èíslo

08 - PSÈ

09 - Obec

11 - Telefón

0

10 - Štát

Kód štátu - vypåòa daòový úrad

12 - FAX

0

/

1)

/

Daòovník s obmedzenou daòovou povinnosou (nerezident) pod¾a § 2 písm. e) bod 1 a 2 zákona a príslušného èlánku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

áno

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daòovník obvykle zdriaval v zdaòovacom období 2)
13 - Ulica

14 - Èíslo

15 - PSÈ

16 - Obec

17 - Telefón

0

18 - FAX

0

/

Adresa na doruèovanie na území Slovenskej republiky

/
2)

19 - Ulica

20 - Èíslo

21 - PSÈ

22 - Obec

23 - Telefón

0

24 - FAX

0

/

/

1) Vypåòa sa akronym 2 pod¾a vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky è. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický èíselník krajín v znení vyhlášky è. 316/2004 Z. z.
2) Vypåòa sa, len ak daòovník nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Záznamy daòového úradu

Miesto pre evidenèné èíslo
MF SR è. 095364/2005

Odtlaèok prezentaènej peèiatky daòového úradu
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/

Rodné èíslo (DIÈ)

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO PRÁVNOM NÁSTUPCOVI ALEBO
ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA DAÒOVÉ PRIZNANIE (ïalej len “zástupca”)
25 - Priezvisko

Meno

26 - Ulica a èíslo

PSÈ

Štát

Titul

Obec

Telefón

0

27 - Rodné èíslo

/

/

III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)
Údaje o poberaní dôchodkov uvedených v § 11 ods. 2 zákona (vypåòa sa, len ak sa uplatòuje zníenie základu dane)
Poberal (a) som na zaèiatku zdaòovacieho obdobia dôchodok (ky)
uvedený v § 11 ods. 2 zákona alebo mi bol tento dôchodok (ky)
28
áno
priznaný spätne k zaèiatku príslušného zdaòovacieho obdobia
Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (ných) v § 11 ods. 2 zákona
za zdaòovacie obdobie, ak je táto suma nišia ako je nezdanite¾ná èas
základu dane na daòovníka [§ 11 ods. 1 písm. a) zákona] platná
v príslušnom zdaòovacom období (v Sk)

29

Údaje o manelke (manelovi), ktorá (ý) ije s daòovníkom v domácnosti
Rodné èíslo

30 - Priezvisko a meno

3)

Vlastné príjmy (v Sk)

4)

Poèet 4)
mesiacov

/
3) Vypåòa sa, len ak si daòovník uplatòuje nezdanite¾nú èas základu dane na manelku (manela) pod¾a § 11 ods. 1 písm. b) zákona.
4) Uvádzajú sa vlastné príjmy manelky (manela) za celé zdaòovacie obdobie, za ktoré sa podáva daòové priznanie a v ståpci poèet mesiacov sa uvádza
poèet kalendárnych mesiacov v zdaòovacom období (kalendárnom roku), poèas ktorých manelka (manel) ila (il) s daòovníkom v domácnosti (u
kalendárny mesiac, na ktorého zaèiatku boli splnené ustanovené podmienky)

IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAÒOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
Údaje o vyivovaných deoch ijúcich s daòovníkom v domácnosti na uplatnenie daòového bonusu pod¾a § 33 zákona
Rodné èíslo

31 - Priezvisko a meno

5)

Poèet mesiacov

/
/
/
/
Uplatòujem daòový bonus na viac ako štyri vyivované deti
5) Uvádzajú sa údaje o vyivovanom dieati (deoch), na ktoré si za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daòový bonus iný daòovník.
Pri uplatòovaní daòového bonusu na viac ako štyri vyivované deti, uvádzajú sa údaje o ïalších vyivovaných deoch v èlenení pod¾a r. 31 v IX. oddiele
daòového priznania. Prílohou daòového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daòového bonusu: napr. kópia rodného listu dieaa,
potvrdenie školy, e diea (deti) ijúce s daòovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného
úradu o poberaní prídavku na vyivované diea (deti) alebo potvrdenie príslušného územného úradu o tom, e diea (deti) ijúce s daòovníkom
v domácnosti sa povauje za vyivované a nemôe sa sústavne pripravova na povolanie štúdiom alebo vykonáva zárobkovú èinnos pre chorobu alebo
úraz. Ak daòovník v zdaòovacom období, za ktoré podáva daòové priznanie, takéto doklady predloil svojmu zamestnávate¾ovi a neuplatòuje si daòový
bonus ani jeho pomernú èas podaním daòového priznania, uvedené doklady nie sú súèasou daòového priznania.

V. ODDIEL - VÝPOÈET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ÈINNOSTI (§ 5 zákona) - v celých Sk
Úhrn príjmov od všetkých zamestnávate¾ov

Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona)
Základ dane (r. 32 - r. 33)

32

6)

6)

33
34

6) Vypåòa sa na základe kópií všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej èinnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov
v zahranièí od všetkých platite¾ov. Kópie týchto potvrdení sú prílohou daòového priznania.

MF SR è. 095364/2005
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Rodné èíslo (DIÈ)

VI. ODDIEL - VÝPOÈET DANE pod¾a § 15 zákona - v celých Sk
35

Základ dane z r. 34
Zníenie
základu
dane
pod¾a
§ 11
zákona

Nezdanite¾né
èasti základu
dane pod¾a
ods. 1 písm.

a) na daòovníka

36

b) na manelku (manela)

37

c) príspevky na doplnkové
dôchodkové sporenie

38

d) úèelové sporenie

39

e) poistné na ivotné poistenie

40

Úhrn r. 38 a 40

(ak úhrn r. 38 a 40 presahuje 41
sumu 12 000 Sk, uvedie sa na r. 41 suma 12 000 Sk)

Spolu

(r. 36 + r. 37 + r. 41)

Základ dane zníený o sumu z r. 42 (r. 35 - r. 42)
(ak je suma na r. 42 vyššia ako na r. 35, uvádza sa na r. 43 nula)

Daò pod¾a § 15 zákona zaokrúhlená na celé koruny nadol
zo základu dane z r. 43
Výpoèet dane
po vyòatí príjmov
zo zdrojov
v zahranièí

42
43
44

Úhrn vyòatých príjmov (základov dane) 45
Základ dane zníený o úhrn vyòatých
príjmov (základov dane) (r. 43 - r. 45)
(ak je rozdiel r. 43 a r. 45 záporný, uvádza
sa na r. 46 nula)

Daò pod¾a § 15 zákona po vyòatí príjmov zo zdrojov
v zahranièí zaokrúhlená na celé koruny nadol

46

47

zo základu dane z r. 46

Výpoèet dane
uznanej na zápoèet
na tuzemskú
daòovú povinnos
zo zaplatenej dane
v zahranièí

Úhrn príjmov (základov dane)
zo zdrojov v zahranièí

48

(zaokrúhlené na celé koruny nadol)

Daò zaplatená v zahranièí
z príjmov z r. 48

49

(zaokrúhlené na celé koruny nadol)

Výpoèet percenta dane na úèely zápoètu 50
r. 48 : [(r. 35 – r. 45) alebo r. 35] x 100

,

Z dane zaplatenej v zahranièí mono
zapoèíta [(r. 47 alebo r. 44) x r. 50) : 100] 51
(zaokrúhlené na celé koruny nahor)

Daò uznaná na zápoèet
(r. 51 maximálne do sumy na r. 49)

52

Daòová povinnos
7)
(r. 44 alebo r. 47 alebo r. 44 - r. 52 alebo r. 47 - r. 52)

53

Nárok na daòový bonus (na jedno diea alebo úhrn na
8)
viac vyivovaných detí) pod¾a § 33 zákona

54

Daò (daòová povinnos) zníená o daòový bonus
9)
(r. 53 - r. 54)

55

Suma daòového bonusu priznaného a vyplateného
zamestnávate¾om

56

Rozdiel riadkov r. 54 - r. 56 > 0

57

Suma daòového bonusu na poukázanie správcom dane
r. 57 - r. 53 > 0

10)

58

Zamestnávate¾om nesprávne vyplatený daòový bonus
r. 56 - r. 54 > 0

59

Úhrn
preddavkov

60

zaplatených pod¾a § 34
ods. 6 a 7 zákona
zrazených pod¾a § 35 zákona

MF SR è. 095364/2005
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61
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/

Rodné èíslo (DIÈ)

Daò na úhradu vrátane zamestnávate¾om nesprávne vyplateného 62
+
daòového bonusu
r. 53 - r. 54 + r. 56 + r. 58 - r. 60 - r. 61 (+)
Preplatok zníený o zamestnávate¾om nesprávne vyplatený
daòový bonus
r. 53 - r. 54 + r. 56 + r. 58 - r. 60 - r. 61 (-)

63

-

7) Ak daòovník neuplatòuje nárok na daòový bonus a suma na r. 53 nepresiahne 500 Sk alebo ak daòovník neuplatòuje nárok na daòový bonus a jeho
celkové zdanite¾né príjmy nepresiahnu 50 % sumy pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) zákona, na r. 53 sa uvádza nula.
8) Ak sa uplatòuje daòový bonus pod¾a § 33 zákona, uvádza sa suma daòového bonusu na všetky vyivované deti uvedené v IV. a v IX. oddiele.
9) Ak je suma na r. 54 vyššia ako suma na r. 53, uvádza sa nula.
10) Ak je na r. 58 suma daòového bonusu na vyplatenie správcom dane, vypåòa sa iados o jej vyplatenie v X. oddiele daòového priznania. Ak sa podáva
dodatoèné daòové priznanie, v iadosti v X. oddiele dodatoèného daòového priznania sa vyplní len kladný rozdiel r. 58 dodatoèného daòového
priznania a daòového priznania. Ak je rozdiel záporný, pri uplatnení postupu pod¾a § 33 ods. 11 zákona sa suma vráti správcovi dane.
11) Preddavok (preddavky) z potvrdenia (potvrdení) o príjmoch zo závislej èinnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov
v zahranièí od všetkých platite¾ov, ktoré sú prílohou daòového priznania.

VII. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOÈNÉHO DAÒOVÉHO PRIZNANIA - v Sk
Preplatok dane, ak je väèší ako 100 Sk, alebo daò na
úhradu z r. 62 alebo r. 63 daòového priznania

64

Preplatok (-) alebo nedoplatok (+)
(r. 62 alebo r. 63) - r. 64
+ [(r. 68 daòového priznania - 2 % z r. 55) > 0]

65

Suma daòového bonusu na poukázanie správcom dane 66
z r. 58 daòového priznania, ak je väèšia ako 100 Sk
Rozdiel súm daòového bonusu na poukázanie správcom 67
10)
dane (+), na vrátenie správcovi dane (-) (r. 58 - r. 66)

VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
pod¾a § 50 zákona
neuplatòujem postup pod¾a § 50 zákona
2 % zo zaplatenej dane z r. 55
(minimálne 20 Sk)

68

69 - ÚDAJE O PRIJÍMATE¼OVI
Právna forma

IÈO

/
Obchodné meno (názov)

Sídlo
Ulica

PSÈ

Èíslo

Obec
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/

Rodné èíslo (DIÈ)

IX. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAÒOVNÍKA
Uvádzam osobitné záznamy

12)

12) Ak sa uplatòuje nárok na daòový bonus na vyivované diea (deti) pod¾a § 33 zákona na viac ako 4 deti, uvedené v oddiele IV., v tomto oddiele
sa uvedú údaje o ïalších vyivovaných deoch pod¾a èlenenia tabu¾ky v oddiele IV.
Ak nepostaèuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v tomto èlenení na osobitnej prílohe, ktorá je súèasou daòového priznania.

Poèet príloh

Uvádza sa poèet všetkých príloh, ktoré
sú súèasou daòového priznania.

70

Vyhlasujem, e všetky údaje uvedené v daòovom priznaní
sú správne a úplné.
Dátum
2 0 0

.

.

podpis daòovníka (zástupcu)

X. ODDIEL - IADOS O VYPLATENIE DAÒOVÌHO BONUSU
iadam o vyplatenie daòového bonusu pod¾a § 33 zákona v sume uvedenej na r. 58, ak je väèšia ako 100 Sk
iadam o vyplatenie rozdielu daòového bonusu r. 58 dodatoèného daòového priznania a r. 58 daòového priznania 10)
v sume uvedenej na r. 67, ak je kladná
Kód banky
Èíslo úètu
poštovou
na úèet
poukákou

/

Dátum

.

.

2 0 0

podpis daòovníka
(zástupcu)

XI. ODDIEL - IADOS O VRÁTENIE PREPLATKU
iadam o vrátenie preplatku pod¾a § 63 zákona SNR è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finanèných orgánov v znení neskorších predpisov (r. 63 > 100 Sk alebo r. 65 > 100 Sk)
poštovou
poukákou

Dátum

.

MF SR è. 095364/2005

.

na úèet

2 0 0

Kód banky

Èíslo úètu

/

podpis daòovníka
(zástupcu)
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Príloha è. 2 k opatreniu è. MF/027245/2005-72

DAÒOVÉ PRIZNANIE

FO
typ: B

K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY
pod¾a zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon”)

Èíselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu z¾ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypåòajú palièkovým písmom (pod¾a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlaèiaròou, a to èiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B È D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý 
01 - DIÈ (ak nie je pridelené, uvádza sa rodné èíslo)

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Druh priznania

Za rok

daòové priznanie

.

opravné daòové priznanie

Riadok 02 sa vypåòa len
ak ide o daòovníka, ktorý
nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky

02 - Dátum narodenia

.

2 0 0

Dátum zistenia skutoènosti na podanie
dodatoèného daòového priznania

dodatoèné daòové priznanie

.

(vyznaèí sa x)

.

2 0 0

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAÒOVNÍKOVI
03 - Priezvisko

04 - Meno

05 - Titul

Adresa trvalého pobytu v deò podania daòového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahranièí
06 - Ulica

07 - Èíslo

08 - PSÈ

09 - Obec

11 - Telefón

0

10 - Štát

Kód štátu - vypåòa daòový úrad

12 - FAX

0

/

1)

/

Daòovník s obmedzenou daòovou povinnosou (nerezident) pod¾a § 2 písm. e) bod 1 a 2 zákona a príslušného èlánku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

áno

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daòovník obvykle zdriaval v zdaòovacom období 2)
13 - Ulica

14 - Èíslo

15 - PSÈ

16 - Obec

17 - Telefón

0

18 - FAX

0

/

Adresa na doruèovanie na území Slovenskej republiky

/
2)

19 - Ulica

20 - Èíslo

21 - PSÈ

22 - Obec

23 - Telefón

0

24 - FAX

0

/

/

1) Vypåòa sa akronym 2 pod¾a vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky è. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický èíselník krajín v znení vyhlášky è. 316/2004 Z. z.
2) Vypåòa sa, len ak daòovník nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Záznamy daòového úradu

Miesto pre evidenèné èíslo
MF SR è. 095368/2005

Odtlaèok prezentaènej peèiatky daòového úradu
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DIÈ (Rodné èíslo)

25 - Banka alebo poboèka zahraniènej banky

Èíslo úètu

3)

Kód banky

/
/
/
3) Uvádza sa bený úèet (úèty), ktorý daòovník pouíva v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej èinnosti.
Ïalšie takéto úèty sa uvádzajú v XIII. oddiele (miesto na osobitné záznamy daòovníka).

Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie pod¾a § 2 písm. n) zákona

áno

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO PRÁVNOM NÁSTUPCOVI ALEBO
ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI KONKURZNEJ PODSTATY,
KTORÝ PODÁVA DAÒOVÉ PRIZNANIE (ïalej len “zástupca”)
26 - Priezvisko

Meno

27 - Ulica a èíslo

PSÈ

Štát

Titul

Obec

Telefón

0

28 - Rodné èíslo

/

/

III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)
Poberal (a) som na zaèiatku zdaòovacieho obdobia dôchodok (ky)
uvedený v § 11 ods. 2 zákona alebo mi bol tento dôchodok (ky)
priznaný spätne k zaèiatku príslušného zdaòovacieho obdobia

29

áno

Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (ných) v § 11 ods. 2 zákona 30
za zdaòovacie obdobie (v Sk)
Údaje o manelke (manelovi), ktorá (ý) ije s daòovníkom v domácnosti
31 - Priezvisko a meno

Rodné èíslo

4)

Vlastné príjmy (v Sk)

Poèet 5)
mesiacov

/
4) Vypåòa sa, len ak si daòovník uplatòuje nezdanite¾nú èas základu dane na manelku (manela) pod¾a § 11 ods. 1 písm. b) zákona.
5) Uvádza sa poèet kalendárnych mesiacov v zdaòovacom období (kalendárnom roku), poèas ktorých manelka (manel) ila (il) s daòovníkom
v domácnosti (kalendárny mesiac, na ktorého zaèiatku boli splnené ustanovené podmienky)

IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAÒOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
Údaje o vyivovaných deoch ijúcich s daòovníkom v domácnosti na uplatnenie daòového bonusu pod¾a § 33 zákona
32 - Priezvisko a meno

Rodné èíslo

6)

Poèet mesiacov

/
/
/
/
Uplatòujem daòový bonus na viac ako štyri vyivované deti
6) Uvádzajú sa údaje o vyivovanom dieati (deoch), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daòový bonus iný daòovník.
Pri uplatòovaní daòového bonusu na viac ako štyri vyivované deti, sa uvádzajú údaje o ïalších vyivovaných deoch v èlenení pod¾a r. 32 v XIII. oddiele
daòového priznania. Prílohou daòového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na daòový bonus, a to kópia rodného listu alebo výpis z rodného listu,
potvrdenie školy, e diea (deti) ijúce s daòovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného
úradu o poberaní prídavku na vyivované diea (deti), alebo potvrdenie príslušného územného úradu o tom, e diea (deti) ijúce s daòovníkom
v domácnosti sa povauje za vyivované a nemôe sa sústavne pripravova na povolanie štúdiom alebo vykonáva zárobkovú èinnos pre chorobu alebo
úraz, alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyivované diea (deti). U daòovníka, ktorého súèasou zdanite¾ných príjmov
v príslušnom zdaòovacom období sú aj príjmy zo závislej èinnosti a takéto doklady predloil ako zamestnanec svojmu zamestnávate¾ovi v príslušnom
zdaòovacom období [§ 37 ods. 2 písm. a) alebo b) zákona], ktorého sa daòový bonus týka, nie sú u tieto doklady súèasou daòového priznania
s výnimkou daòovníka, ktorý si u zamestnávate¾a uplatòoval daòový bonus len pomernou èasou.
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DIÈ (Rodné èíslo)

V. ODDIEL - VÝPOÈET ZÁKLADU DANE (èiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ
ÈINNOSTI (§ 5 zákona) - v celých Sk
Úhrn príjmov od všetkých zamestnávate¾ov

33

7)

Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona)

34

7)

35

Základ dane (èiastkový základ dane) (r. 33 - r. 34)

7) Vypåòa sa na základe kópií všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej èinnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov
v zahranièí od všetkých platite¾ov dane. Kópie potvrdení sú prílohou daòového priznania.

VI. ODDIEL - VÝPOÈET ZÁKLADU DANE (èiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA,
Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ÈINNOSTI A Z PRENÁJMU (§ 6 zákona) - v celých Sk
Tabu¾ka è. 1 - preh¾ad príjmov a výdavkov pod¾a § 6 zákona
R.

Druh príjmov pod¾a § 6 zákona

1

z po¾nohosp. výroby, lesného a vodného
hospodárstva
/ods. 1 písm. a)

2

zo ivnosti

3

z podnikania vykonávaného pod¾a osobitných
predpisov
/ods. 1 písm. c)

4

spoloèníkov v. o. s. a komplementárov
kom. spol.
/ods. 1 písm. d)

5

z pouitia alebo z poskytnutia práv z priemysel. alebo
z iného duševného vlastníctva vrátane autorských
práv a práv...
/ods. 2 písm. a)

6

z èinností, ktoré nie sú ivnosou ani podnikaním
/ods. 2 písm. b)

7

znalcov a tlmoèníkov za èinnos pod¾a
osobitného predpisu
/ods. 2 písm. c)

8

z èinností sprostredkovate¾ov, ktoré nie sú ivnosou
/ods. 2 písm. d)

9

spolu r. 1 a 8

10 z prenájmu nehnute¾ností 8)
11

1

Príjmy

2

Výdavky

/ods. 1 písm. b)

/ods. 3

spolu r. 9 a 10
Pri príjmoch pod¾a § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatòujem výdavky percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona)
Pri príjmoch pod¾a § 6 ods. 3 zákona uplatòujem výdavky percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona)

8) Na r. 10 stå. 1 sa uvádza v súlade s § 9 ods. 1 písm. h) zákona kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnute¾nosti a pänásobkom sumy ivotného minima
platného k 1. januáru príslušného zdaòovacieho obdobia (ïalej len „pänásobok ivotného minima“), za predpokladu, e daòovník v príslušnom zdaòovacom
období nedosiahne príjmy z prenájmu nehnute¾nosti v kombinácii s príjmami pod¾a § 8 ods. 1 písm. a), d) a f) zákona. Výdavky priraïované k oslobodeným
príjmom sa na r. 10 stå. 2 urèia v rovnakom pomere, v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom [§ 9 ods. 1 písm. h) zákona]. Napr. daòovník
v roku 2005 dosiahol príjmy z prenájmu nehnute¾nosti (§ 6 ods. 3 zákona) vo výške 100 000 Sk, výdavky pod¾a § 6 ods. 10 sú vo výške 25 000 Sk. Na r. 10 stå. 1 sa
uvedie suma 77 100 Sk [100 000 – 22 900 (v roku 2005 je suma pänásobku ivotného minima)]. Na r. 10 stå. 2 sa uvedie suma výdavku 19 275 Sk {25 000 [(22 900 : 100 000) x 25 000]}. Ak daòovník dosahuje príjmy z prenájmu nehnute¾nosti v kombinácii s príjmami pod¾a § 8 ods. 1 písm. a), d) a f) zákona, uplatní sa
podobný postup pod¾a § 9 ods. 1 písm. h) zákona.
Súèasou príjmov na r. 1 a 8 a 10 sú aj príjmy zo zdrojov v zahranièí, prièom táto skutoènos sa uvádza v XIII. oddiele.
Tabu¾ka è. 1 sa vypåòa, ak daòovník úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva, alebo ak uplatòuje výdavky percentom z príjmov alebo ak vedie evidenciu pod¾a §
6 ods. 11 zákona. Ak ide o spoloèníka v.o.s. a komplementára k.s., uvádza sa v tejto tabu¾ke na r. 4 v stå. 1 èas základu dane pripadajúca na spoloèníka alebo
komplementára. Ak v.o.s. alebo k.s. vykázala daòovú stratu potom èas tejto straty pripadajúca na spoloèníka alebo komplementára sa uvádza na r. 4 v stå. 2. Na r. 4
v stå. 2 sa tie uvádza poistné na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ïalej len “poistné a príspevky“),
ak toto poistné a príspevky nie sú nákladom v.o.s. alebo kom. spol. V stå. 1 súèasou príjmov na r. 1 a 8 a r. 10 je aj podiel pripadajúci na daòovníka, ktorý dosiahol
spoloène s ïalším daòovníkom alebo s viacerými daòovníkmi z titulu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoloèných práv (§ 10 ods. 1 zákona); údaje o týchto
daòovníkoch sa uvádzajú v XIII. oddiele; rovnako sa tu uvádza aj príjem pripadajúci na daòovníka, ktorý dosiahol pri spoloènom podnikaní alebo zo spoloènej inej
samostatnej zárobkovej èinnosti na základe písomnej zmluvy o zdruení (úèastník zdruenia) alebo písomného vyhlásenia o zdruení sa (spoloèník pozemkového
spoloèenstva bez právnej subjektivity) (§ 10 ods. 2 zákona). Ak ide o úèastníka zdruenia súèasne s daòovým priznaním sa predloí aj kópia takejto zmluvy. Ak ide
o úèastníka zdruenia, uvádza sa celková suma spoloène dosiahnutých príjmov a vynaloených výdavkov v XIII. oddiele. V stå. 2 sa uvádzajú výdavky. Ak daòovník
uplatòuje pod¾a § 19 zákona (daòové výdavky), môu sa uvies úhrnom na r. 9, ak sa vzahujú len k príjmom uvedeným na r. 1 a 8; ak daòovník uplatòuje výdavky
percentom z príjmov, uvádza sa suma výdavku pri jednotlivých druhoch príjmov uvedených na r. 1 a 8 pod¾a § 6 ods. 10 zákona úhrnom na r. 9 vrátane
preukázate¾nej výšky zaplateného poistného a príspevkov a pri príjme uvedenom na r. 10 osobitne na tomto riadku. Ak je daòovník spoloèníkom v.o.s. alebo
komplementárom kom. spol., uvádza sa v XIII. oddiele obchodný názov spoloènosti, DIÈ a výška jeho podielu v percentách.
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DIÈ (Rodné èíslo)

Príjmy z tabu¾ky è. 1, stå. 1, r. 11

36

Výdavky z tabu¾ky è. 1, stå. 2, r. 11

37

Základ dane (kladný rozdiel r. 36 a r. 37);
výsledok hospodárenia (zisk)

38

Strata (záporný rozdiel r. 36 a r. 37);
výsledok hospodárenia (strata)

39

Poloky zvyšujúce základ dane (zniujúce stratu)
(§ 17 zákona)

40

Poloky zniujúce základ dane (zvyšujúce stratu)
(§ 17 zákona)

41

Základ dane (èiastkový základ dane)
[(r. 38 + r. 40 - r. 41) > 0 alebo (r. 39 + r. 40 - r. 41) > 0]

42

Daòová strata
[(r. 38 + r. 40 - r. 41) < 0 alebo (r. 39 + r. 40 - r. 41) < 0]

43

+

-

+

-

VII. ODDIEL - VÝPOÈET ZÁKLADU DANE (èiastkového základu dane)
Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 7 zákona) - v celých Sk
Tabu¾ka è. 2 - preh¾ad príjmov a výdavkov pod¾a § 7 zákona
R.
1

2

3

4

5

6
7

8
9

Druh príjmov pod¾a § 7 zákona

Príjmy

1

2

Výdavky

úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
/ods. 1 písm. a)
úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných
knikách vrátane úrokov z peòaných prostriedkov
na vkladovom úète a z beného úètu
/ods. 1 písm. b)
úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a
pôièiek a úroky z hodnoty splateného vkladu
v dohodnutej výške spoloèníkov verejných
obchodných spoloèností
/ods. 1 písm. c)
dávky z doplnkového dôchodkového sporenia
/ods. 1 písm. d)
plnenia z poistenia pre prípad doitia urèitého veku;
jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané
v prípade poistenia osôb pri predèasnom skonèení
poistenia
/ods. 1 písm. e)
výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
/ods. 1 písm. f)
výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z
rozdielu medzi menovitou hodnotu cenného papiera
a emisným kurzom pri jeho vydaní /ods. 2
rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisu alebo
pokladniènej poukáky a nišou obstarávacou
cenou
/ods. 3
spolu r. 1 a 8

V tabu¾ke è. 2 stå. 1 súèasou príjmov na r. 1 a 8 je aj podiel pripadajúci na daòovníka, ktorý dosiahol spoloène s ïalším daòovníkom alebo s viacerými
daòovníkmi z titulu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoloèných práv (§ 10 ods. 1 zákona). Údaje o týchto daòovníkoch sa uvádzajú v XIII. oddiele.
Súèasou príjmov na r. 1 a 8 sú aj príjmy zo zdrojov v zahranièí, prièom táto skutoènos sa uvedie v XIII. oddiele.

Príjmy z tabu¾ky è. 2, stå. 1, r. 9

44

Výdavky z tabu¾ky è. 2, stå. 2, r. 9

45

Základ dane (èiastkový základ dane) (r. 44 - r. 45, ak je tento 46
rozdiel záporný, uvádza sa na r. 46 nula)
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VIII. ODDIEL - VÝPOÈET ZÁKLADU DANE (èiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV
(§ 8 zákona) - v celých Sk
Tabu¾ka è. 3 - preh¾ad príjmov pod¾a § 8 zákona
R.
1

2
3
4
5
6

7

8
9

Druh príjmov pod¾a § 8 zákona
z príleitostných èinností vrátane príjmov z príleitostnej po¾nohospodárskej výroby, lesného
a vodného hospodárstva a z príleitostného
prenájmu hnute¾ných vecí /ods. 1 písm. a)
z prevodu vlastníctva nehnute¾ností
/ods. 1 písm. b)

Príjmy

1

2

Výdavky

9)

z predaja hnute¾ných vecí
/ods. 1 písm. c)
z prevodu opcií
/ods. 1 písm. d)
z prevodu cenných papierov
/ods.1 písm. e)
z prevodu úèasti (podielu) na s. r. o., kom. spol.
alebo z prevodu èlenských práv drustva
/ods. 1 písm. f)
zo zdedených práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva vrátane autorských práv
a práv príbuzných autorskému právu
/ods. 1 písm. g)
dôchodky a podobné opakujúce sa poitky
/ods. 1 písm. h)
výhry a ceny
/ods. 1 písm. i) a j)

10 iné
11

Spolu r. 1 a 10

9) Ak sú výdavky v stå. 2 na r. 1 a 9 vyššie ako príjem v týchto riadkoch, uvádzajú sa tieto výdavky len do výšky príjmov. Na r. 10 sa uvádzajú výdavky len
do výšky kadého jednotlivého druhu príjmu, ak ide o príjem neuvedený na r. 1 a 9, napr. daòovník dosiahne okrem príjmov uvedených na r. 1 a 9
dva druhy príjmov úhrnom 100 000 Sk (70 000 Sk + 30 000 Sk), prièom výdavky k príjmom 70 000 Sk preukázate¾ne vynaloil v sume 50 000 Sk a
k príjmom 30 000 Sk 40 000 Sk. Výdavky v stå. 2 budú spolu 80 000 Sk (50 000 Sk + 30 000 Sk).
V tabu¾ke è. 3 stå. 1 súèasou príjmov na r. 1 a 10 sú aj príjmy zo zdrojov v zahranièí, prièom táto skutoènos sa uvádza v XIII. oddiele. Rovnako
súèasou týchto príjmov je aj podiel pripadajúci na daòovníka, ktorý dosiahol spoloène s ïalším daòovníkom alebo s viacerými daòovníkmi z titulu
spoluvlastníctva alebo zo spoloèných práv (§ 10 ods. 1 zákona). Údaje o týchto daòovníkoch sa uvádzajú v XIII. oddiele. Pod¾a § 8 ods. 2 zákona, ak sú
výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu (na r. 1 a 10) vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Pri príjmoch z predaja tuzemských cenných
papierov nadobudnutých do 31. 12.2003, prijatých na trh burzy cenných papierov vrátane spätného predaja (vyplatenia) tuzemských podielových listov
na r. 5 v stå. 1 sa v súlade s § 52 ods. 20 zákona uvádza rozdiel medzi príjmom a výdavkom vynaloeným na dosiahnutie tohto príjmu, zníený o sumu
50 000 Sk [§ 10 ods. 3 písm. a) zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov] èo je suma oslobodená od dane pod¾a
§ 4 ods. 1 písm. d) tohto zákona, prièom na r. 5 stå. 2 sa neuvádza iadna suma (uvádza sa nula), ak daòovník bude ma len príjmy z predaja takýchto
cenných papierov. Na r. 1, 4 a 6 stå. 1 sa uvádza v súlade s § 9 ods. 1 písm. h) zákona kladný rozdiel medzi príjmami uvádzanými na týchto r. a
pänásobkom ivotného minima, za predpokladu, e daòovník v príslušnom zdaòovacom období nedosiahne takéto príjmy v kombinácii s príjmami
z prenájmu nehnute¾nosti (§ 6 ods. 3 zákona). Na r. 1 stå. 2 sa uvedú výdavky upravené o výdavky súvisiace s oslobodeným príjmom, prièom výdavky
k oslobodeným príjmom sa urèia v rovnakom pomere, v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom [§ 9 ods. 1 písm. h) zákona]. Napr.
daòovník v roku 2005 dosiahol príjmy z príleitostnej po¾nohospodárskej výroby [§ 8 ods. 1 písm. a) zákona] vo výške 100 000 Sk, výdavky pod¾a
§ 8 ods. 9 zákona sú vo výške 25 000 Sk (25 %). Na r. 1 stå. 1 sa uvedie suma 77 100 Sk [100 000 – 22 900 (èo je v roku 2005 pänásobok ivotného
minima)]. Na r. 1 stå. 2 sa uvedie suma výdavku vo výške 19 275 Sk {25 000 - [(22 900 : 100 000) x 25 000]}. Na r. 4, 5 a 6 stå. 1 sa uvádza v súlade
s § 9 ods. 1 písm. h) zákona kladný rozdiel medzi príjmami uvádzanými na týchto riadkoch zníených o výdavky pod¾a § 8 ods. 5 a 7 zákona a
pänásobkom ivotného minima, za predpokladu, e daòovník v príslušnom zdaòovacom období nedosiahne takéto príjmy v kombinácii s príjmami
z prenájmu nehnute¾nosti (§ 6 ods. 3 zákona). Napr. daòovník dosiahol v roku 2005 príjmy z predaja cenných papierov [§ 8 ods. 1 písm. e) zákona]
v sume 150 000 Sk, ktoré nadobudol v roku 2004 za 120 000 Sk; na r. 5 stå. 1 sa pod¾a § 9 ods. 1 písm. h) zákona uvádza sumu 7100 Sk [150 000 –
120 000 – 22 900] a na r. 5 stå. 2 sa neuvádza iadna suma. Príjmy uvedené na r. 9 plynúce zo zdrojov v zahranièí sa nezniujú o výdavky
[§ 8 ods. 3 písm. a) zákona].

Príjmy z tabu¾ky è. 3, stå. 1, r. 11

47

Výdavky z tabu¾ky è. 3, stå. 2, r. 11

48

Základ dane (èiastkový základ dane) (r. 47 - r. 48)

49
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IX. ODDIEL - ZÁKLAD DANE a odpoèet daòovej straty pod¾a § 30 zákona - v celých Sk
Preh¾ad o vzniku daòovej straty (strát) a jej uplatnenie pod¾a § 4 ods. 2, § 30 zákona a § 52 ods. 8 zákona:
50
Strata (straty) alebo jej èas na uplatnenie
pod¾a § 52 ods. 8 zákona
10)
z predchádzajúcich zdaòovacích období

Nárok na uplatnenie straty alebo jej èasti pod¾a § 52 ods. 8 zákona 51
z úhrnu r. 50: ..........................
(jedna pätina z tejto sumy)
52
53
Strata (straty) alebo jej èas na uplatnenie
pod¾a § 30 zákona
10)
z predchádzajúcich zdaòovacích období

54
55
56
57

Daòová strata z § 6 zákona (r. 43)

10) Na r. 50, r. 52 a 56 v¾avo sa uvádzajú jednotlivé roky a vpravo suma straty pod¾a rokov.
Na r. 52 a 56 sa uvádza len strata alebo tá èas straty, ktorá sa v príslušnom zdaòovacom období odpoèítava od základu dane v súlade s § 30 zákona.

Výpoèet základu dane:
58

Èiastkový základ dane z príjmov pod¾a § 5 zákona

(r. 35)

Èiastkový základ dane z príjmov
pod¾a § 6 zákona

(r. 42)

Èiastkový základ dane z príjmov pod¾a § 7 zákona

(r. 46)

60

Èiastkový základ dane z príjmov pod¾a § 8 zákona

(r. 49)

61

Úhrn èiastkových základov dane z príjmov
pod¾a § 6 a 8 zákona
(r. 59 + r. 60 + r. 61)

62

Daòová strata z r. 57

63

59

Zníený úhrn èiastkových základov dane
(r. 62 - r. 63)

11)

Nárok na uplatnenie straty z predchádzajúcich zdaòovacích
12)
období
(r. 51 + r. 52 + r. 53 + r. 54 + r. 55 + r. 56)

64
65

Zníený úhrn èiastkových základov dane

66
11)
(r. 64 - r. 65)
Suma z r. 66 po zvýšení o sumu nepreinvestovanej straty
alebo jej èasti z predchádzajúcich zdaòovacích období
67
pod¾a § 34 ods. 2 zákona è. 366/1999 Z. z., o sumu nepouitú
v súlade s § 4 ods. 1 písm. m) a § 5 ods. 7 zákona è. 366/1999 Z. z.
13)
a o sumu príspevkov a platieb v súlade s § 11 ods. 8 a 9 zákona
Základ dane

(r. 58 + r. 67)

68

11) Ak je suma na r. 64 a r. 66 záporná, uvádza sa na týchto riadkoch nula.
12) Nárok na uplatnenie straty z r. 51 v treom a piatom roku odpoètu tohto nároku, sa vykoná rovnomerne, najviac však do sumy vykázaného základu
dane na r. 64 prevyšujúceho 150 000 Sk.
13) Ak sa základ dane nezvyšuje o sumu nepreinvestovanej straty alebo jej èasti pod¾a § 34 ods. 2 zákona è. 366/1999 Z. z., alebo o sumu nepouitú
v súlade s § 4 ods. 1 písm. m) a § 5 ods. 7 zákona è. 366/1999 Z. z., alebo o sumu príspevkov a platieb v súlade s § 11 ods. 8 a 9 zákona, suma na r. 67
sa rovná sume na r. 66.
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X. ODDIEL - VÝPOÈET DANE pod¾a § 15 zákona - v celých Sk
69

Základ dane z r. 68
Zníenie
základu
dane
pod¾a
§ 11
zákona

Nezdanite¾né
èasti základu
dane pod¾a
ods. 1 písm.

a) na daòovníka

70

b) na manelku (manela)

71

c) príspevky na doplnkové
dôchodkové sporenie

72

d) úèelové sporenie

73

e) poistné na ivotné poistenie

74

Úhrn r. 72 a 74

(ak úhrn r. 72 a 74 presahuje 75
sumu 12 000 Sk, uvedie sa na r. 75 suma 12 000 Sk)

Spolu

(r. 70 + r. 71 + r. 75)

Základ dane zníený o sumu z r. 76 (r. 69 - r. 76)
(ak je suma na r. 76 vyššia ako na r. 69, uvádza sa na r. 77 nula)

Daò zaokrúhlená na celé koruny nadol
zo základu dane z r. 77
Výpoèet dane
po vyòatí príjmov
zo zdrojov
v zahranièí

76
77
78

Úhrn vyòatých príjmov (základov dane) 79
Základ dane zníený o úhrn vyòatých
príjmov (základov dane) (r. 77 - r. 79) 80
(ak je rozdiel r. 77 a 79 záporný, uvádza
sa na r. 80 nula)

Daò po vyòatí príjmov zo zdrojov v zahranièí
zaokrúhlená na celé koruny nadol
zo základu dane z r. 80
Úhrn príjmov (základov dane)
Výpoèet dane
zdrojov v zahranièí
uznanej na zápoèet zo
(zaokrúhlené na celé koruny nadol)
na tuzemskú
Daò zaplatená v zahranièí
daòovú povinnos z príjmov z r. 82
zo zaplatenej dane (zaokrúhlené na celé koruny nadol)
v zahranièí
Výpoèet percenta dane na úèely zápoètu
r. 82 : [(r. 69 – r. 79) alebo r. 69] x 100
Z dane zaplatenej v zahranièí mono
zapoèíta [(r. 81 alebo r. 78) x r. 84) : 100]

81
82
83
84

,

85

(zaokrúhlené na celé koruny nahor)

Daò uznaná na zápoèet
(r. 85 maximálne do sumy na r. 83)

86

Daò po vyòatí a zápoète
(r. 81 alebo r. 78) alebo (r. 81 - r. 86 alebo r. 78 - r. 86)
Daò (daòová povinnos) z r. 87

87
88

14)

Nárok na daòový bonus (na jedno diea alebo úhrn na viac
15)
vyivovaných detí) pod¾a § 33 zákona

89

Daò (daòová povinnos) zníená o daòový bonus
16)
(r. 88 - r. 89)

90

Suma daòového bonusu priznaného a vyplateného
zamestnávate¾om

91

Rozdiel riadkov r. 89 - r. 91 > 0

92

Suma daòového bonusu na poukázanie správcom dane
r. 92 - r. 88 > 0
Zamestnávate¾om nesprávne vyplatený daòový bonus
r. 91 - r. 89 > 0
Suma preddavku vybraná pod¾a § 43 zákona
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Zrazený preddavok § 35 zákona - z príjmov zo závislej
19)
èinnosti
§ 44 zákona - na zabezpeèenie
dane
Zaplatený preddavok

96
97
98

(§ 34 zákona)

Daò na úhradu vrátane zamestnávate¾om nesprávne vyplateného 99
daòového bonusu
r. 88 - r. 89 + r. 91 + r. 93 - r. 95 - r. 96 - r. 97 - r. 98 (+)
Preplatok zníený o zamestnávate¾om nesprávne vyplatený
daòový bonus
r. 88 - r. 89 + r. 91 + r. 93 - r. 95 - r. 96 - r. 97 - r. 98 (-)

100

Daò na úèely platenia preddavkov na daò
20)
pod¾a § 34 zákona

101

+
-

vypoèítaná zo základu dane z r. 69 alebo r. 69 - r. 79
14) Ak daòovník neuplatòuje nárok na daòový bonus (r. 89) a suma na r. 87 nepresiahne 500 Sk alebo ak daòovník neuplatòuje nárok na daòový bonus (r. 89) a jeho
celkové zdanite¾né príjmy nepresiahnu 50 % sumy pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) zákona, na r. 88 sa uvádza nula.
15) Ak sa uplatòuje daòový bonus pod¾a § 33 zákona, uvádza sa suma daòového bonusu na jedno alebo úhrn súm na viac detí (pod¾a údajov uvedených v IV. oddiele).
16) Ak je suma na r. 89 vyššia ako suma na r. 88, uvádza sa nula.
17) Ak je na r. 93 suma daòového bonusu na vyplatenie správcom dane, vypåòa sa iados o jej vyplatenie v XIV. oddiele daòového priznania. Ak sa podáva dodatoèné
daòové priznanie, v iadosti v XIV. oddiele dodatoèného daòového priznania sa vyplní len kladný rozdiel r. 93 dodatoèného daòového priznania a daòového
priznania. Ak je rozdiel záporný, pri uplatnení postupu pod¾a § 33 ods. 11 zákona sa suma vráti správcovi dane.
18) Uvádza sa len tá suma preddavku, ktorá sa vzahuje k príjmom, ktoré si daòovník priznáva v daòovom priznaní (§ 4 ods. 6 zákona). Suma preddavku vybraná
u manelov sa delí v rovnakom pomere, ako si delia príjmy, ktoré si priznávajú na zdanenie v daòovom priznaní. Ak suma preddavku bola vybraná u v. o. s.,
spoloèníci tejto spoloènosti uvádzajú na r. 95 len podiel z toho preddavku, ktorý je v rovnakej výške, ako si delia zisk. Rovnako sa postupuje aj ak ide
o komplementára kom. spol.
19) Preddavok (preddavky) z potvrdenia (potvrdení) o zdanite¾nej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej èinnosti
bez uplatnenia daòového bonusu.
20) Na r. 101 sa uvádza nula, ak daòovníkovi nevznikne povinnos plati preddavky na daò.

XI. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOÈNÉHO DAÒOVÉHO PRIZNANIA - v Sk
Daò (daòová povinnos) zníená o daòový bonus
z r. 90 daòového priznania

102

Zvýšenie (+) alebo zníenie (-) dane (r. 90 - r. 102)

103

Preplatok dane, ak je väèší ako 100 Sk, alebo daò na
úhradu z r. 99 alebo r. 100 daòového priznania

104

Preplatok (-) alebo nedoplatok (+)
(r. 99 alebo r. 100) - r. 104
+ [(r. 108 daòového priznania - 2 % z r. 90) > 0]

105

Suma daòového bonusu na poukázanie správcom dane 106
z r. 93 daòového priznania, ak je väèšia ako 100 Sk
Rozdiel súm daòového bonusu na poukázanie správcom 107
17)
dane (+), na vrátenie správcovi dane (-) (r. 93 - r. 106)

XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
pod¾a § 50 zákona
neuplatòujem postup pod¾a § 50 zákona
2 % zo zaplatenej dane z r. 90
(minimálne 20 Sk)

108

109 - ÚDAJE O PRIJÍMATE¼OVI
Právna forma

IÈO

/
Obchodné meno (názov)

Sídlo
Ulica

PSÈ

Èíslo

Obec
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XIII. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAÒOVNÍKA
Uvádzam osobitné záznamy

Poadované údaje uvedené v jednotlivých ODDIELoch pod tabu¾kami è. 1, 2 a 3 v èlenení:
- druh a výška príjmov dosiahnutých zo zdrojov v zahranièí (vypíše sa jednotlivo pre kadý druh príjmov pod¾a § 6 a 8 zákona), uvádza sa krajina zdroja príjmu
- meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné èislo (DIÈ) a celkové spoloène dosiahnuté príjmy a výdavky; ak ide o úèastníkov
zdruenia, uvádza sa aj percentuálny podiel pripadajúci na kadého úèastníka.

Ak nepostaèuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v tomto èlenení na osobitnej prílohe, ktorá je súèasou daòového priznania.

Poèet príloh

Uvádza sa poèet všetkých príloh, ktoré
sú súèasou daòového priznania.

110

Vyhlasujem, e všetky údaje uvedené v daòovom priznaní
sú správne a úplné.
Dátum
2 0 0

.

.

podpis daòovníka (zástupcu)

XIV. ODDIEL - IADOS O VYPLATENIE DAÒOVÌHO BONUSU
iadam o vyplatenie daòového bonusu pod¾a § 33 zákona v sume uvedenej na r. 93, ak je väèšia ako 100 Sk
17)

iadam o vyplatenie rozdielu daòového bonusu r. 93 dodatoèného daòového priznania a r. 93 daòového priznania
v sume uvedenej na r. 107, ak je kladná
Kód banky
Èíslo úètu
poštovou
na úèet
poukákou

/

Dátum

.

.

2 0 0

podpis daòovníka
(zástupcu)

XV. ODDIEL - IADOS O VRÁTENIE PREPLATKU
iadam o vrátenie preplatku pod¾a § 63 zákona SNR è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finanèných orgánov v znení neskorších predpisov (r. 100 > 100 Sk alebo r. 105 > 100 Sk)
poštovou
poukákou

Dátum

.

MF SR è. 095368/2005
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na úèet

2 0 0

Kód banky

Èíslo úètu

/

podpis daòovníka
(zástupcu)

Strana 9

VZOR
DPPOv04_1

Príloha è. 3 k opatreniu è. MF/027245/2005-72

DAÒOVÉ PRIZNANIE

PO

K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY
pod¾a zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon“)

Èíselné
vpravo, ostatné
sa údaje
píšu z¾ava.
Nevyplnené
riadky sariadky
ponechávajú
prázdne.
Èíselné údaje
údaje sa
sa zarovnávajú
vypåòajú zarovnaním
vpravo,údaje
ostatné
sa píšu
z¾ava. Nevyplnené
sa nepreèiarkujú!
Údaje sa
sa vypåòajú
vypåòajú palièkovým
èiernym alebo
tmavomodrým
perom
pod¾a
tohto vzoru.
Údaje
písmom
(pod¾a tohto
vzoru),
písacím
strojom alebo tlaèiaròou, a to èiernou alebo tmavomodrou farbou.

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Á Ä B È D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý 
01 - Daòové identifikaèné èíslo

Druh priznania

Za zdaòovacie obdobie

daòové priznanie
02 - IÈO

opravné daòové priznanie

03 - Právna forma

dodatoèné daòové priznanie
(vyznaèí sa x)

od

.

.

2 0 0

do

.

.

2 0 0

I. èas - ÚDAJE O DAÒOVNÍKOVI
04 - Obchodné meno firmy

Sídlo v deò podania daòového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahranièí
05 - Ulica

06 - Èíslo

07 - PSÈ

08 - Obec

10 - Telefón

0

09 - Štát

Kód štátu - vypåòa daòový úrad

11 - FAX

0

/

1)

/

Daòovník s obmedzenou daòovou povinnosou (nerezident) pod¾a § 2 písm. e) bod 3 zákona a pod¾a
príslušného èlánku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

áno

2)

Ekonomické alebo personálne prepojenie pod¾a § 2 písm. o) zákona so zahraniènými osobami

áno

2)

Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky 3)
12 - Ulica

14 - PSÈ

13 - Èíslo

15 - Obec

16 - Banka alebo poboèka zahraniènej banky

Kód banky

Èíslo úètu

/
/
1) Vypåòa sa akronym 2 pod¾a vyhlášky Štatistický úrad Slovenskej republiky è. 197/2003 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistický èíselník krajín v znení vyhlášky è. 316/2004 Z.z.
2) Vyznaèí sa x.
3) Vypåòa sa, len ak daòovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Záznamy daòového úradu

Miesto pre evidenèné èíslo
MF SR è. 095372/2005

Odtlaèok prezentaènej peèiatky daòového úradu
Strana 1

DPPOv04_2

DIÈ

II. èas - VÝPOÈET ZÁKLADU DANE A DANE
Popis poloky

Riadok
Znamienko

Údaje v celých Sk

Vyplní správca dane

Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk +, strata -) alebo rozdiel medzi 100
príjmami a výdavkami (17 ods. 1 zákona) (r. 1 - r. 2 tabu¾ky F – III. èas)

Poloky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami
Sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu pod¾a § 17 ods. 5 110
zákona a sumy nepeòaných plnení, ak nie sú súèasou riadku 100
Sumy pod¾a § 17 ods. 21 a § 52 ods.12 zákona prijaté v zdaòovacom
období, za ktoré sa priznanie podáva, ak nie sú súèasou riadku 100

120

130
Výdavky (náklady), ktoré nie sú daòovými výdavkami pod¾a § 21 zákona
alebo ktoré boli vynaloené v rozpore alebo nad rozsah § 19 zákona, okrem
súm uvedených na r. 140, 150 a 180 (tabu¾ka A – III. èas)
Sumy pod¾a § 17 ods. 21 a § 19 ods. 4 zákona, ktoré neboli zaplatené
do konca zdaòovacieho obdobia

140

Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v úètovníctve
prevyšujú daòové odpisy tohto majetku (tabu¾ka B – III. Èas)

150

Rozdiely z precenenia derivátov a cenných papierov a kurzové rozdiely
vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona

160

Úprava (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daòovníka likvidáciou,
pri vyhlásení konkurzu alebo povolení vyrovnania (§ 17 ods. 8 zákona)

170
180

Ostatné poloky zvyšujúce riadok 100, neuvedené v r. 110 a 170
Príjmy daòovníkov nezaloených alebo nezriadených na podnikanie (§12
ods. 3 zákona), ktoré sú predmetom dane, ak nie sú súèasou riadku 100

190

Medzisúèet
(r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 160 + r. 170 + r. 180 + r. 190)

200

Poloky zniujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami
210
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane pod¾a § 12 ods.7 zákona, ak sú
súèasou riadku 100
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daòovníkov nezaloených alebo
nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súèasou riadku
100 a nie sú uvedené na riadku 210

220

Príjmy oslobodené od dane pod¾a § 13 zákona, ak sú súèasou riadku 100,
príp. súèasou riadku 190

230

Príjmy nezahròované do základu dane pod¾a § 17 ods. 3 písm. a) zákona,
rozdiely z precenenia derivátov a cenných papierov a kurzové rozdiely
vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona

240

Rozdiel, o ktorý daòové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto
majetku uplatnené v úètovníctve (tabu¾ka B – III. èas)

250

Sumy pod¾a § 17 ods.21 zákona, ak neboli prijaté v zdaòovacom období ,
za ktoré sa priznanie podáva, ak sú súèasou riadku 100

260

Sumy pod¾a § 17 ods. 21, § 19 ods. 4 a § 52 ods. 12 zákona, ktoré boli
zaplatené v zdaòovacom období, ak nie sú súèasou riadku 100

270

Úprava (zníenie) základu dane v prípade zrušenia daòovníka likvidáciou,
pri vyhlásení konkurzu alebo povolení vyrovnania (§17 ods. 8 zákona)

280
290

Ostatné poloky neuvedené v r. 210 a 280, zniujúce riadok 100
Medzisúèet
(r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)

300

Základ dane alebo daòová strata
Základ dane alebo daòová strata
(r. 100 + r. 200 - r. 300)

310

Èas základu dane alebo daòovej straty, vykázanej spoloènosou,
pripadajúca na komplementárov a na spoloèníkov verejnej obchodnej
spoloènosti

320
330

Úhrn vyòatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahranièí
Základ dane (+) alebo daòová strata (-) po úprave o poloky uvedené
na riadkoch 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)

MF SR è. 095372/2005
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Poloky odpoèítate¾né od základu dane uvedeného na riadku 400
410
Odpoèet daòovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na r. 400

500

Základ dane zníený o odpoèet daòovej straty
zaokrúhlený na celé Sk nadol (r. 400 - r. 410)

+

Sadzba dane a daò pred uplatnením ú¾av na dani a uplatnením zápoètu dane zaplatenej v zahranièí
510
Sadzba dane (v %)

600

Daò pred uplatnením ú¾av na dani
(r. 500 x r. 510) : 100

Ú¾avy na dani
Ú¾ava na dani pod¾a

610

Daò zníená o ú¾avu na dani
(r. 600 - r. 610)

700

+

Daò po uplatnení zápoètu dane zaplatenej v zahranièí
Zápoèet dane zaplatenej v zahranièí, najviac do sumy uvedenej
na riadku 700 (z riadku 6 tabu¾ky E - III. èas)

710

Daò po ú¾avách a po zápoète dane uvedenej na riadku 710
zaokrúhlená na celé Sk nadol (r. 700 - r. 710)

800

+

Daò upravená o preddavky na daò
Úhrn preddavkov zaplatených za zdaòovacie obdobie
pod¾a § 42 zákona

810

Úhrn preddavkov zrazených na zabezpeèenie dane za zdaòovacie obdobie
pod¾a § 44 zákona

820

Suma dane vybranej zrákou povaovanej za preddavok na daò
[§ 43 ods. 7 zákona]

830

Celková suma preddavkov na daò
(r. 810 + r. 820 + r. 830)

840
850

Daò z r. 800

900
Daò na úhradu (kladný rozdiel r. 850 - r. 840)

Nedoplatok dane (+)

Daòový preplatok (záporný rozdiel r. 850 - r.840)

Preplatok dane (-)

+
901

Daò na úèely urèenia výšky preddavkov na daò
910
Daò na úèely urèenia výšky preddavkov na daò pod¾a § 42 zákona

Dodatoèné daòové priznanie

.

Dátum zistenia vyššej daòovej povinnosti
Posledná známa daò
(r. 800 daòového priznania)

920

Novo zistená daò
(r. 800 dodatoèného daòového priznania)

930

Zvýšenie (+) alebo zníenie (-) dane
(r. 930 - r. 920)

940

Posledná známa daòová strata
(r. 400 daòového priznania)

950

Novo zistená daòová strata
(r. 400 dodatoèného daòového priznania)

960

Zvýšenie (+) alebo zníenie (-) daòovej straty
(r. 960 - r. 950)

970

MF SR è. 095372/2005
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III. èas – Tabu¾ky pomocných výpoètov a doplòujúcich údajov
A - Poloky, ktoré nie sú daòovými výdavkami (k riadku 130 II. èasti)
1
Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahròovaných do daòových
výdavkov pod¾a podmienok § 19 ods. 2 písm. f) zákona
Obstarávacia cena obchodného podielu a zmenky prevyšujúca príjem
[§ 19 ods. 2 písm. g) zákona]

2

Spotreba PHL zaúètovaná v nákladoch presahujúca sumu urèenú na základe
spotreby PHL vypoèítanej pod¾a § 19 ods. 2 písm. l) zákona

3

Príspevky zdrueniam právnických osôb
nad rámec § 19 ods. 3 písm. n) zákona

4

Rozdiel medzi hodnotou alebo cenou obstarania poh¾adávky a niším
príjmom z prijatej úhrady [§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]

5

Odplaty (provízie) za vymáhanie poh¾adávky presahujúce príjem z tejto
poh¾adávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]

6

Výdavky na reprezentáciu s výnimkou reklamných predmetov
pod¾a § 21 ods. 1 písm. h) zákona

7

Manká a škody presahujúce prijaté náhrady
[§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]

8

Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku
darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]

9

Tvorba opravných poloiek neuznaná za daòový výdavok
[§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]

10

Tvorba rezerv neuznaná za daòový výdavok
pod¾a § 21 ods. 2 písm. j) zákona

11

Daòovo neuznané odpisy pri nesplnení podmienok finanèného prenájmu
(rozdiel medzi odpismi uplatnenými pod¾a § 26 ods. 8 zákona a odpismi
pod¾a § 27 alebo § 28 zákona za celú dobu trvania prenájmu)

12

Výdavky vynaloené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahàòané
do základu dane

13

Ostatné poloky, ktoré nie sú daòovými výdavkami,
neuvedené na riadkoch 1 a 13

14

Úhrn riadkov 1 a 14
(k r. 130 – II. èasti)

15

B - Odpisy hmotného majetku
Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane
pod¾a § 19 ods.3 písm. a) zákona

1
2

Úètovné odpisy dlhodobého hmotného majetku
Odpisy nezahrnuté v daòových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania
(§ 22 ods. 9 zákona)

3

C - Rozpustenie rezerv na opravu hmotného majetku a rezerv k poh¾adávkam z úverov v bankovníctve (§ 52 ods.9 a 11 zákona)
1
Suma rezerv na opravu hmotného majetku, ktorých tvorba bola uznaná za
daòový výdavok do 31. 12. 2003, zaúètovaná k 1. 1. 2004 na úèet
428 – Nerozdelený zisk alebo 429 – Neuhradená strata minulých rokov
Suma rezerv na opravu hmotného majetku zahrnutá do základu dane
v zdaòovacom období [§ 52 ods. 9 zákona], za ktoré sa podáva priznanie

2

3
Úhrn rezerv na opravu hmotného majetku zahrnutých do základu dane
od roku 2004 vrátane roku, za ktoré sa podáva priznanie (§ 52 ods. 9 zákona)
Zostávajúca èas rezerv na opravu hmotného majetku, ktorá bude zahrnutá
do základu dane (r. 1 - r. 3)

4

Suma zostatkov rezerv v bankovníctve, ktorých tvorba bola uznaná
za daòový výdavok do 31. 12. 2003 (§ 52 ods. 11 zákona)

5

Suma rezerv v bankovníctve zahrnutá v zdaòovacom období
do zdanite¾ných príjmov

6

Zostávajúca èas rezerv v bankovníctve, ktorá bude zahrnutá do zdanite¾ných 7
príjmov

MF SR è. 095372/2005
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D1 - Evidencia a odpoèet straty pod¾a § 34 zákona è.366/1999 Z.z. a § 52 ods. 8 zákona (k riadku 410 II. èasti)
1
Zdaòovacie obdobie

2

3

1

Daòová strata pod¾a § 34 zákona è. 366/1999 Z. z.
v úhrnne najviac za tri
2
zdaòovacie obdobia
pomerná èas daòovej
straty za zdaòovacie
obdobie

3

Základ dane
v zdaòovacom období

4

Suma základu dane
nad 150 tis. Sk

5

Skutoène umorená
strata

6

4
Zdaòovacie obdobie

5

1

Daòová strata pod¾a § 34 zákona è. 366/1999 Z. z.
v úhrnne najviac za tri
zdaòovacie obdobia
pomerná èas daòovej
straty za zdaòovacie
obdobie

3

Základ dane
v zdaòovacom období

4

Suma základu dane
nad 150 tis. Sk

5

Skutoène umorená
strata

6

D2 - Evidencia a odpoèet straty pod¾a § 30 zákona (k riadku 410 II. èasti)

Zdaòovacie obdobie

1

Výška daòovej straty
vykázaná v zdaòovacom
období

2

1

2

3

4

5

6

Úhrn daòových strát,
na ktoré je uplatòovaný 3
odpoèet
Základ dane v zdaòovacom období, v ktorom je
uplatnený odpoèet

4

Skutoène umorená
strata

5

Zdaòovacie obdobie

1

Výška daòovej straty
vykázaná v zdaòovacom
období

2

Úhrn daòových strát,
na ktoré je uplatòovaný 3
odpoèet
Základ dane v zdaòovacom období, v ktorom je
uplatnený odpoèet

4

Skutoène umorená
strata

5

MF SR è. 095372/2005
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E - Zápoèet dane zaplatenej v zahranièí (k riadku 710 II. èasti)
1
Základ dane uvedený na riadku 400
Úhrn príjmov (základov dane) zdanených v zahranièí, pri ktorých je
uplatòovaný zápoèet (zaokrúhlený na celé koruny nadol)

2

Pomer príjmov z riadku 2 k základu dane na riadku 1 v %, (vypoèítaný na dve
desatinné miesta, zaokrúhlený pod¾a § 47 ods. 2 zákona) (r. 2 : r. 1) x 100

3

Maximálna výška dane zaplatenej v zahranièí, ktorú je moné zapoèíta
(zaokrúhlená na celé koruny nahor) (r. 600 II. Èasti x r. 3) : 100

4

Úhrn dane zaplatenej v zahranièí uplatòovanej na zápoèet vzahujúcej sa
k príjmom uvedeným na r. 2 (zaokrúhlený na celé koruny nahor)

5

Výška dane zaplatenej v zahranièí, ktorú je moné zapoèíta
(uvedie sa nišia suma z r. 4 a r. 5)

6

,

F - Doplòujúce údaje
1
Súèet prevádzkových, finanèných a mimoriadnych výnosov

2
Súèet prevádzkových, finanèných a mimoriadnych nákladov

3
Suma zrazenej dane platite¾om príjmu pod¾a § 44 zákona
Hlavná, prevaná èinnos

Kód OKEÈ

.

.

IV. èas – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
2% zo zaplatenej dane z r. 800 zaokrúhlené
na celé koruny nadol (minimálne 250 Sk)
Poèet prijímate¾ov podielu zaplatenej dane
(minimálne po 250 Sk)

Údaje o prijímate¾ovi è. 1
Suma v Sk

Právna forma

IÈO

/
Obchodné meno

Sídlo
Ulica

Èíslo

PSÈ

Obec

Údaje o prijímate¾ovi è. 2
Suma v Sk

Právna forma

IÈO

/
Obchodné meno

Sídlo
Ulica

PSÈ

Èíslo

Obec

MF SR è. 095372/2005
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Údaje o prijímate¾ovi è. 3
Suma v Sk

Právna forma

IÈO

/
Obchodné meno

Sídlo
Ulica

Èíslo

PSÈ

Obec

Ak nepostaèuje miesto na uvedenie poètu prijímate¾ov, uvedie sa na osobitnej prílohe, ktorá je súèasou daòového priznania

V. èas – Miesto na osobitné záznamy daòovníka

Ak nepostaèuje miesto na osobitné záznamy, uvedú sa na osobitnej prílohe, ktorá je súèasou daòového priznania.

Osoba oprávnená na podanie daòového priznania za právnickú osobu
Priezvisko

Meno

Titul

Postavenie vzh¾adom k právnickej osobe

Trvalý pobyt oprávnenej osoby
Ulica

Èíslo

PSÈ

Obec

Telefón

Štát

FAX

0

0

/

/

Poèet príloh

Vyhlasujem, e všetky údaje uvedené
v daòovom priznaní sú správne a úplné.

Dátum

.

.

2 0 0

Vypracoval

odtlaèok peèiatky daòovníka a podpis štatutárneho orgánu daòovníka
alebo právneho nástupcu alebo správcu konkurznej podstaty
Dòa

Telefón

.
MF SR è. 095372/2005
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Príloha k IV. èasti – Údaje o ïalších prijímate¾och
Údaje o prijímate¾ovi è.

Suma v Sk

Právna forma

IÈO

/
Obchodné meno

Sídlo
Ulica

Èíslo

PSÈ

Obec

Údaje o prijímate¾ovi è.

Suma v Sk

Právna forma

IÈO

/
Obchodné meno

Sídlo
Ulica

Èíslo

PSÈ

Obec

Údaje o prijímate¾ovi è.

Suma v Sk

Právna forma

IÈO

/
Obchodné meno

Sídlo
Ulica

Èíslo

PSÈ

Obec

Údaje o prijímate¾ovi è.

Suma v Sk

Právna forma

IÈO

/
Obchodné meno

Sídlo
Ulica

PSÈ

Èíslo

Obec

MF SR è. 095373/2005
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FINANČNÝ SPRAVODAJCA

811

84

Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov
Referent: Svetlana Faiglová, tel.: 02/59 58 34 15

Číslo: MF/030225/2005-72

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní k dani z príjmov oznamuje, že vydalo poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam.
Poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam sú súčasťou tohto oznámenia.

Ing. Adrián Belánik
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej

812

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

11/2005

Poučenie na vyplnenie priznania
k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - typ A
1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A podáva daňovník, ktorému plynú v príslušnom zdaňovacom období peňažné aj nepeňažné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a príjmov od dane oslobodených.
2. Daňovník, ktorý má v príslušnom zdaňovacom období zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona, ktorých úhrn nepresiahol v zdaňovacom období 50 % sumy podľa
§ 11 ods. 1 písm. a) zákona (nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka) nie je povinný
podať daňové priznanie. Daňové priznanie je však povinný podať daňovník v prípade, ak
ho správca dane vyzve na podanie daňového priznania.
3. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A (ďalej len „priznanie“) je povinný
podľa § 32 zákona podať každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona)
presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, okrem príjmov, ktoré nie sú
predmetom dane a príjmov od dane oslobodených, ak
– plynú od zamestnávateľa , ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,
– plynú zo zdrojov v zahraničí,
– nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň (§ 35 zákona),
– daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň (§ 38 zákona),
– požiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, požadované doklady.
Ak poberal daňovník v zdaňovacom období aj iné zdaniteľné príjmy (okrem príjmov zo závislej
činnosti podľa § 5 zákona), podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.
4. Priznanie podáva daňovník miestne príslušnému správcovi dane podľa svojho trvalého pobytu,
v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak cit. zákon neustanovuje inak. V daňovom priznaní vypočíta daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorá je splatná v lehote na podanie daňového priznania. Ak daňovník v tejto lehote daň
nezaplatí, správca dane vypočíta a vyrubí sankčný úrok podľa § 35b zákona SNR č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.“). Pred uplynutím tejto lehoty môže daňovník podať opravné priznanie podľa § 39 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb., v ktorom vyznačí, že ide o opravné priznanie.
5. Ak daňovník zistí po uplynutí lehoty na podanie priznania, že jeho daňová povinnosť je vyššia, ako
bola uvedená v priznaní, je povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné priznanie a v rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná. Rovnako, ak daňovník zistí po
uplynutí lehoty na podanie priznania, že mal okrem príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona ) za príslušné zdaňovacie obdobie aj iný druh zdaniteľných príjmov podľa zákona, je povinný podať do-
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datočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. Na dodatočnom daňovom priznaní (typu A alebo B) vyznačí na prvej strane, že ide o dodatočné daňové priznanie a zároveň vyznačí
aj deň, v ktorom zistil skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania.
6. Súčasťou priznania sú všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z nepeňažných príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona), z ktorých nebolo možné podľa § 35 ods. 3 písm.
a) zákona vykonať zrážku preddavku na daň, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky
ako aj zo zdrojov v zahraničí v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie a vyplatený daňový bonus. V osobitnom prípade je súčasťou priznania aj doplnený doklad o vykonanom ročnom
zúčtovaní (§ 39 ods. 6 zákona).

Postup na vyplnenie priznania

Pred vyplnením každého riadku je potrebné si pozorne prečítať s ním súvisiacu predtlač v priznaní.
Priznanie vyplniť čitateľne, strojom alebo paličkovým písmom. Riadky priznania sa vyplnia podľa
predtlače, nevyplnené riadky sa neprečiarkujú.
Riadky č. 25 až 27 – vyplňuje len zákonný zástupca alebo zástupca, ktorý podáva priznanie za
daňovníka v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. V prípade, ak je právnym nástupcom daňovníka fyzická osoba, ktorá nemôže v daňovom konaní vystupovať samostatne, a musí byť zastúpená zákonným zástupcom alebo opatrovníkom, uvedú sa údaje o zákonnom zástupcovi (opatrovníkovi), ktorý
podáva priznanie a údaje o právnom nástupcovi v členení riadkov č. 25 až 27 sa uvedú v IX. oddiele
priznania ako osobitný záznam.
Riadky č. 28 a 29 – vyplňuje len daňovník - poberateľ dôchodku (ov) uvedených v § 11 ods. 2 zákona, alebo daňovník, ktorému bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k začiatku (k 1. januáru) zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva priznanie a ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane
na daňovníka v ustanovenej výške [§ 11 ods. 2 zákona - ak suma dôchodku (ov) v úhrne nepresahuje
sumu, o ktorú sa znižuje základ dane na daňovníka, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi
vyplatenou sumou dôchodku (ov) a sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka].
Riadok č. 30 – do stĺpca „Vlastné príjmy (v Sk)“ sa uvádza úhrn vlastných príjmov manžela (manželky) na ktorého (ktorú) si daňovník, ktorý podáva daňové priznanie uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane. Nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku) žijúceho s daňovníkom v domácnosti si môže daňovník uplatniť vtedy, ak manžel (manželka) nemá vlastné príjmy presahujúce
sumu uvedenú v § 11 ods. 1 písm. a) zákona. Ak má vlastné príjmy nepresahujúce túto sumu ročne, nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel medzi touto sumou a vlastnými príjmami manžela (manželky).
Do vlastných príjmov manžela (manželky) sa nezahrnuje: zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne
sociálne dávky, štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie
[§ 11 ods. 1 písm. b) zákona] a daňový bonus.
Riadok č. 31 – uvedie sa meno, priezvisko a rodné číslo vyživovaného dieťaťa (detí), žijúceho
s daňovníkom v (spoločnej) domácnosti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona. Počet mesiacov, za ktoré vznikol zákonný nárok na uplatnenie 1/12 daňového bonusu sa uvedie v stĺpci
„počet mesiacov“.
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Riadky č. 32, 33, 34 – vyplní sa podľa údajov uvedených v potvrdeniach o všetkých príjmoch zo
závislej činnosti zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí, o zaplatenom povinnom poistnom (na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie) za zdaňovacie obdobie, za
ktoré sa podáva priznanie, od všetkých zamestnávateľov (platiteľov dane). Príjmy zo závislej činnosti
zo zdrojov v zahraničí, v brutto výške, bez odpočítateľných položiek, resp. nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí (uvedené v úhrne príjmov na r. 32) a poistné, charakteru
povinného poistného a príspevkov, preukázateľne zaplatené v zahraničí (uvedené v úhrne povinného
poistného na r. 33), uvedie sa v prepočte na slovenské koruny podľa § 31 ods. 2 zákona. Do úhrnu
príjmov v riadku 32 sa uvedú aj nepeňažné príjmy podľa § 5, z ktorých nebolo možné v zdaňovacom
období zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3 písm. a) zákona].
Poznámka (prepočítací kurz podľa § 31 ods. 2 zákona) – pri príjmoch zo závislej činnosti,
plynúcich zo zdrojov v zahraničí na prepočet cudzej meny na slovenskú korunu sa použije kurz:
– priemerný, za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem alebo
– platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou alebo
– priemerný ročný za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo aj
– priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.
Riadok č. 35 – vypočíta sa základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ods. 8 zákona).
Riadok č. 36 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je suma vo výške 19,2 násobku životného minima, platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, na ktorú má daňovník nárok bez ohľadu na počet mesiacov, ktoré v príslušnom zdaňovacom období odpracoval.
Riadok č. 37 – vyplní sa v prípade, ak sa vyplnil riadok č. 30 priznania a uvedie sa suma rozdielu
medzi sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona
z riadku č. 36 a úhrnom príjmu manžela (manželky) z riadku č. 30 priznania. O túto nezdaniteľnú časť
základu dane sa znižuje základ dane len u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (§ 11 ods. 3 zákona).
Riadky 38 až 40 – uvedú sa sumy zaplatené v zdaňovacom období na príspevky na doplnkové
dôchodkové sporenie, účelové sporenie a poistné na životné poistenie v úhrne najviac 12 000 Sk [len
v prípade, ak boli splnené podmienky podľa § 2 ods. 2 písm. u) a v) a § 11 zákona].
Riadky č. 45 až 47 – vyplní sa len v prípade, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vynímajú zo
zdanenia (§ 45 zákona), v prepočte na slovenské koruny podľa § 31ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane sa môže úhrn týchto príjmov znížiť len o zaplatené sumy na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu ako povinné poistenie na
území Slovenskej republiky (§ 5 ods. 8 zákona).
Riadky č. 48 až 52 – vyplní sa len v prípade, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa
zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená
v zahraničí, v prepočte na slovenské koruny podľa § 31 ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane uzna-
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nej na zápočet na tuzemskú daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí, sa môže úhrn týchto
príjmov znížiť len o zaplatené sumy na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu ako povinné poistenie (§ 5 ods. 8 zákona) na území Slovenskej republiky. Výpočet percenta dane na účely zápočtu sa vykonáva s presnosťou na dve platné
desatinné miesta (§ 47 ods. 2 zákona).
Riadok č. 54 – uvedie sa suma daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) žijúce v (spoločnej)
domácnosti (za kal. mesiace I.– VIII. je to suma 400 Sk a za kal. mesiace IX.–XII. je to suma 450 Sk) ,
na ktoré vznikol nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona. Ak podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov, môže si počas zdaňovacieho obdobia uplatniť daňový bonus
na všetky deti len jeden z nich, prípadne si môže pomernú časť daňového bonusu uplatniť na všetky
deti po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov
(§ 33 ods. 4 zákona).
Riadok č. 56 – uvedie sa suma vyplateného daňového bonusu z kópií potvrdení od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré sú súčasťou priznania.
Riadok č. 57 – uvedie sa rozdiel riadkov č. 54 a 56. Ak zamestnávateľ nevyplatil celú sumu daňového bonusu a daňovník si uplatňuje nárok na zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu, na ktorú
mu za zdaňovacie obdobie vznikol nárok, tento rozdiel je vždy väčší ako 0.
Riadok č. 58 – uvedie sa rozdiel riadkov č. 57 a 53. Vyplňuje sa v prípade, ak je suma dodatočne
uplatneného daňového bonusu z r. 57 vyššia ako suma daňovej povinnosti z r. 53.
Riadok č. 59 – uvedie sa rozdiel riadkov č. 56 a 54.
Riadok č. 60 – uvedie sa úhrn zaplatených preddavkov na daň podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona.
Riadok č. 61 – uvedie sa úhrn zrazených preddavkov na daň z kópií potvrdení od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré sú súčasťou priznania.
Riadky č. 62 a 63 – ak po vykonaní výpočtu uvedeného v texte riadkov vychádza kladné číslo,
uvedie sa na riadku č. 62 (daň na úhradu vrátane nesprávne vyplateného daňového bonusu). Ak vychádza záporné číslo, uvedie sa na riadku č. 63 (preplatok).
Riadky č. 64, 65, 66, 67 – vyplňuje sa len v prípade, ak sa podáva dodatočné daňové priznanie.
Riadky č. 68 a 69 – vyplňuje sa v prípade, ak daňovník uplatňuje postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije možnosť použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Údaje o prijímateľovi, ktoré sa uvádzajú na r. 69, sa zistí zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka. Riadky č. 68 a 69 sa nevyplňujú, ak daňovník podáva
dodatočné daňové priznanie. [Podiel zaplatenej dane, poukázaný správcom dane prijímateľovi, nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná (§ 50 ods. 10 zákona). Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi
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a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi
zníži preplatok na dani (uvedené sa uvádza na r. 65 dodatočného daňového priznania)].
Riadok č. 70 – uvedie sa počet príloh, ktoré sa prikladajú k priznaniu. Povinnou súčasťou priznania sú kópie potvrdení od všetkých platiteľov o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň a o nedoplatku dane z nepeňažných príjmov podľa § 5 zákona, z ktorých zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nemohol vykonať zrážku podľa § 36 ods. 3 písm. a) zákona, ktoré v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie plynuli daňovníkovi zo zdrojov na území Slovenskej
republiky a zo zdrojov v zahraničí, o zaplatenom povinnom poistnom a príspevkoch, tiež aj potvrdenie o zaplatenom poistnom v zahraničí, ktoré je rovnakého druhu ako povinné poistné na území Slovenskej republiky a ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov (zdravotné poistenie, sociálne poistenie) - § 5 ods. 8 zákona o daňovom bonuse.
X. oddiel – žiadosť o vyplatenie daňového bunusu sa vyplní len v prípade, ak suma na r. 58 priznania je väčšia ako 100 Sk. Pri podaní dodatočného daňového priznania sa uvedie len kladný rozdiel z riadku č. 67 dodatočného daňového priznania.
XI. oddiel – vyplní sa v prípade preplatku na dani, ktorý daňovník žiada podľa § 63 zákona SNR
č. 511/1992 Zb. vrátiť.

Základné údaje podľa zákona na rok 2005

Sadzba dane podľa § 15 zákona: 19 %
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona: 87 936 Sk
ročne
Daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti: 5 000 Sk (január až
august 400 Sk mesačne, september až december 450 Sk mesačne).

Poznámka:
Poučenie doplňuje predtlač jednotlivých riadkov priznania a nenahrádza znalosť zákona. Poučenie má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie tlačiva priznania a upozorniť na hlavné
zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte daňovej povinnosti, sumy dane na
úhradu a daňového bonusu.
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Poučenie na vyplnenie daňového priznania
k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - Typ: B
Poučenie nenahrádza metodický výklad zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) alebo zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 511/1992 Zb.”), slúži ale ako pomôcka na vyplnenie daňového priznania. Upozorňuje
na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom určení daňovej povinnosti. Vzhľadom na
uvedené, je potrebné pred vyplnením daňového priznania dôkladne sa oboznámiť so všetkými
ustanoveniami zákona.
Na účely zdanenia príjmov fyzickej osoby podľa zákona sú k dispozícii dva druhy daňových
priznaní.
Daňové priznanie typ A je určené pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti.
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (ďalej len „priznanie typ B”) vypĺňa daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby (§ 5 až
§ 8) a nie sú oslobodené od dane.
1. Príjmom na zdanenie podľa zákona sa rozumie peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, dosiahnuté aj zámenou. Podľa § 32 zákona sa podáva daňové priznanie, ak ročné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období presiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a) za ustanovených podmienok, v lehote podľa § 49 zákona do troch mesiacov roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. V daňovom priznaní sa vypočíta daň z príjmov fyzickej osoby a táto daň je aj v lehote na podanie daňového priznania splatná. Ak daňovník v ustanovenej lehote
túto daň nezaplatí, správca dane vyrubí sankčný úrok podľa § 35b zákona SNR č. 511/1992 Zb.
Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 500 Sk alebo celkové zdaniteľné
príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona. To neplatí, ak daňovník uplatňuje podľa § 33 zákona daňový bonus. Daňové priznanie sa predkladá miestne
príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu daňovníka (§ 3 ods. 1 zákona SNR č. 511/1992
Zb.).
Daňové priznanie je povinný podať tiež daňovník, ktorého na to vyzve správca dane.
2. Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (v tomto prípade priznanie typ B) môže
daňovník podať opravné daňové priznanie podľa § 39 ods. 1 zákona SNR č. 511/1992 Zb., v ktorom vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie.
3. Ak daňovník zistí po uplynutí lehoty na podanie priznania typ B, že jeho daňová povinnosť má
byť vyššia ako bola ním priznaná v priznaní typ B, je povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho
po tomto zistení dodatočné daňové priznanie [typ B alebo typ A, ak zistí, že si môže podať tento typ
daňového priznania] a v tejto lehote aj daň doplatiť (§ 39 zákona SNR č. 511/1992 Zb.). Dodatočné daňové priznanie typ B podáva aj daňovník, ktorý podal daňové priznanie typ A a dodatočne zistil, že má aj iné druhy príjmov, t.j., že nemal podať priznanie typu A. Na prvej strane daňového priznania vyznačí, že ide o dodatočné daňové priznanie a vyznačí zároveň aj deň, keď zistil skutočnosti na
podanie dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie môže podať aj daňovník,
ktorý zistí, že jeho daňová povinnosť je nižšia, ako ju uviedol v daňovom priznaní, alebo ako bola
správcom dane vyrubená (§ 39 zákona SNR č. 511/1992 Zb.). Daňovník vypĺňa v dodatočnom da-
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ňovom priznaní všetky potrebné riadky a rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.
Uvedené vyznačí v XI. ODDIELe dodatočného daňového priznania na riadkoch 102 až 107.
4. Daň z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta zo základu dane zníženého o daňovú stratu a o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona zaokrúhleného na celé koruny nadol. Sadzba tejto
dane je podľa § 15 zákona 19 %. Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
5. Takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus, ak daňovníkovi vznikne nárok na jeho uplatnenie podľa § 33 zákona. Daňový bonus môže uplatniť len daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (§ 33 ods. 10 zákona), ak splní podmienky
ustanovené v § 33 ods. 1 zákona. Podľa tohto ustanovenia si môže uplatniť daňovník daňový bonus
na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti
nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu). Na daňový bonus má nárok daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti
a z prenájmu (§ 6 zákona) aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy [odkaz na § 2 ods. 1 písm.
b) zákona č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov] a aj vykázal z týchto
príjmov základ dane (čiastkový základ dane). Na daňový bonus má nárok tiež daňovník, ktorý mal
v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona) aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy [odkaz na § 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona o minimálnej mzde]. Daňovník, ktorý
podáva priznanie, si môže uplatniť daňový bonus (§ 33 ods. 1, § 33 ods. 6 až 9, § 36 ods. 5, § 38
ods. 1 zákona), ak
5.1 v zdaňovacom období nedosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ale v tomto zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a aj vykázal základ dane (čiastkový základ dane)
z týchto príjmov, alebo
5.2 dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v sume nižšej ako 6-násobok minimálnej mzdy a
v tomto zdaňovacom období dosiahol aj zdaniteľné príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ale aj vykázal základ dane
(čiastkový základ dane) z týchto príjmov,
5.3 poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období vykázal aj základ dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu; v tomto prípade si daňovník
môže v priznaní uplatniť len zostávajúcu časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom,
5.4 nepoberal za kalendárny mesiac zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo nepeňažnej forme aspoň v sume polovice minimálnej mzdy u zamestnávateľa, u ktorého si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, ale úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za celé zdaňovacie obdobie dosiahol aspoň 6-násobok minimálnej mzdy; v tomto prípade
si môže zostávajúcu časť daňového bonusu uplatniť v priznaní za podmienky, že si ju neuplatnil pri
ročnom zúčtovaní,
5.5 poberal len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a neuplatňoval daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, ale v zdaňovacom období dosiahol tieto príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej
mzdy a nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania.
Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie
podľa zákona. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, požiada daňovník miestne príslušného správcu dane v XIV. ODDIELe o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné

11/2005

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

819

zdaňovacie obdobie. Správca dane postupuje pri vrátení uvedenej sumy ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 63 zákona SNR č. 511/1992 Zb. (§ 33 ods. 6 zákona).
POSTUP PRI VYPĹŇANÍ PRIZNANIA - TYP B
I. ODDIEL
Prvú stranu priznania r. 01 až 25 vypĺňa daňovník podľa predtlače. Ak má daňovník pridelené
DIČ, uvádza sa na r. 01 DIČ, v ostatných prípadoch sa uvádza rodné číslo. Nevyplnené riadky nielen
na prvej strane v I. ODDIELe, ale aj vo všetkých ostatných oddieloch priznania, daňovník ponechá
prázdne. Pozorne je potrebné si všímať aj upozornenia pod jednotlivými riadkami alebo tabuľkami
v príslušných oddieloch priznania.
II. ODDIEL
Riadky 26 až 28 vyplní len zákonný zástupca alebo zástupca, ktorý podáva priznanie za daňovníka v súlade so zákonom SNR č. 511/1992 Zb. Ak je právny nástupca daňovníka fyzická osoba,
ktorá nemôže v daňovom konaní vystupovať samostatne a musí byť zastúpená zákonným zástupcom,
alebo opatrovníkom, uvádzajú sa na r. 26 až 28 údaje o zákonnom zástupcovi (opatrovníkovi), ktorý
podáva priznanie a údaje o právnom nástupcovi v členení r. 26 až 28, sa uvádzajú v XIII. ODDIELe
ako osobitný záznam.
III. ODDIEL
Riadky 29 a 30 vypĺňa podľa predtlače daňovník, ktorý poberal na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok (ky) uvedené v § 11 ods. 2 zákona alebo mu bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia. Riadok 31 vypĺňa daňovník podľa predtlače, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona na manželku (manžela), ak s ňou (s ním) žije v domácnosti. Nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku) žijúceho s daňovníkom v domácnosti si môže daňovník uplatniť vtedy, ak manžel (manželka) nemá
vlastné príjmy presahujúce sumu uvedenú v § 11 ods. 1 písm. a) zákona. Ak má vlastný príjem v príslušnom zdaňovacom období nepresahujúci túto sumu ročne, nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel
medzi touto sumou a vlastným príjmom manžela (manželky). Do tohto príjmu sa nezahrnuje daňový
bonus podľa § 33 zákona, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium
poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie [§ 11 ods. 1 písm. b) zákona]. Podľa § 11 ods. 1 písm. c) až e) zákona je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, a to
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (rok 2005 a 2006 aj doplnkové dôchodkové poistenie), účelové sporenie a životné poistenie v úhrne najviac 12 000 Sk ročne. Tieto si priamo daňovník
uvedie v X. oddiele tohto priznania.
IV. ODDIEL
Riadok 32 vypĺňa daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus a uplatňuje si ho v súlade
s § 33 zákona (bližšie k daňovému bonusu v bode 5 tohto poučenia). Uvádzajú sa tu vyživované deti
(dieťa), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daňový bonus iný daňovník. Ak uplatňuje daňovník daňový bonus na viac ako na 4 deti, v rovnakom členení ako je uvedené na r. 32, sa uvedú ostatné vyživované deti v XIII. ODDIELe. Za zdaňovacie obdobie roka 2005 si
môže daňovník uplatniť za podmienok ustanovených v § 33 daňový bonus na vyživované dieťa
v sume 5 000 Sk, pričom za kalendárne mesiace január až august v sume 400 Sk mesačne a za kalendárne mesiace september až december v sume 450 Sk mesačne.

820

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

11/2005

V. ODDIEL
Riadky 33 až 35 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol v predchádzajúcom zdaňovacom období, za
ktoré sa vyrovnáva daň (daňová povinnosť), príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona od jedného
zamestnávateľa alebo od viacerých zamestnávateľov. Z týchto príjmov sa v tomto oddiele vypočítava
základ dane (čiastkový základ dane). Uvádzajú sa tu aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, a to prepočítané na Sk, pričom za príjmy zo zdrojov v zahraničí sa považujú hrubé (brutto) príjmy (bez odpočítateľných položiek a nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí). Pri príjmoch
zo závislej činnosti sa použije prepočítací kurz, ktorý sa určí ako priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, vyhlásený Národnou bankou Slovenska posledný deň každého
mesiaca zdaňovacieho obdobia alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, alebo sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemerných mesačných kurzov
za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie. Od
týchto príjmov si môže daňovník odpočítať podľa § 5 ods. 8 zákona príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, ak sa na neho vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu ako na
našom území.
VI. ODDIEL
Tento oddiel vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z prenájmu (§ 6 zákona). Ak daňovník dosiahol príjmy pri spoločnom podnikaní
alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti na základe písomnej zmluvy o združení
(§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka), alebo písomného vyhlásenia o združení sa (§ 10 zákona
č. 181/1995 Z. z. ), uvedie v tomto oddiele tú časť príjmov a výdavkov, ktorá na neho pripadá.
Uvádzajú sa tu aj príjmy rovnakého druhu zo zdrojov v zahraničí (napr. z podnikania, autorský honorár, z prenájmu), ktoré sa v prepočte na Sk uvádzajú spoločne s príjmami dosiahnutými na našom
území (v tuzemsku). Príjmy zo zdrojov v zahraničí sa uvádzajú bez prípadných odpočítateľných položiek podľa zákonov platných v zahraničí a výdavky vzťahujúce sa k týmto príjmom sa môžu uplatniť
len podľa zákona. Ak daňovník je účtovnou jednotkou, použije sa pri prepočte na Sk kurz slovenskej
koruny k cudzím menám vyhlásený Národnou bankou Slovenska (NBS), uplatnený v účtovníctve daňovníka (§ 31 ods. 1 zákona). Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem (§ 31 ods. 2 zákona). Súčasťou príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 sú aj príjmy z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom (napr. príjem z prenájmu takéhoto majetku), úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
Súčasťou týchto príjmov je však aj príjem z predaja podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku podľa § 476 až 488 Obchodného zákonníka (§ 17 ods. 11 zákona) a výška
odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho
obchodným majetkom.
Ak ide o príjmy z prenájmu dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv a spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie, každý spoluvlastník uvedie v daňovom priznaní príjmy a výdavky vo výške
svojho podielu na r. 9 tabuľky č. 1. Ak príjmy z prenájmu plynú manželom z bezpodielového spoluvlastníctva, zdaňuje sa tento príjem v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodli inak. V takomto pomere sa delia aj výdavky. Každý z manželov podáva priznanie, kde zahrnie dohodnutý
podiel.
Tabuľku č. 1 vypĺňa každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy podľa § 6 zákona a ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona. Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (§ 6
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ods. 10 zákona), uvedie sa suma výdavku pri jednotlivých druhoch príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2
úhrnom na r. 8 tejto tabuľky vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného a príspevkov. Na
r. 10 sa uvedie suma výdavku pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 oddelene. Znamená to, že sa môžu uplatniť pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 v kombinácii s príjmami podľa § 6 ods. 3 aj kombinácia výdavkov percentom z príjmov s daňovými výdavkami podľa § 19, napr. pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2
sa uplatnia daňové výdavky podľa § 19 zákona a pri príjmoch z prenájmu percentom z príjmov. Ak
sa uplatňujú daňové výdavky podľa § 19 zákona, môžu sa tieto uviesť úhrnom na r. 9 tejto tabuľky, ak
sa vzťahujú len k príjmom uvedeným na r. 1 až 8 (t. j. okrem príjmov z prenájmu uvedených na r. 10 tejto tabuľky). Z tejto tabuľky sa prenášajú údaje (spolu) z r. 11 na stranu 4 do r. 36 (príjmy) a r. 37
(výdavky). Na r. 42 po vyplnení predchádzajúcich riadkov sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane).
Daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva tabuľku č. 1 nevypĺňa; vypĺňa len r. 38 až
r. 43. Údaje daňovník uvádza podľa účtovníctva, pričom v ODDIELe XIII. uvedie položky, o ktoré konkrétne základ dane zvýšil, resp. znížil. Ak daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva dosiahol príjmy pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 10
ods. 2 zákona), na r. 38 alebo r. 39 uvedie už len podiel, ktorý na neho pripadá. Rovnako postupuje
aj pri vypĺňaní r. 40 a 41.
VII. ODDIEL
Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie,
príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona), vypĺňa skôr, ako si vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov, na r. 44 až 46, aj tabuľku č. 2 na r. 1 až 9. Do týchto príjmov sa zahrnujú aj príjmy zo zahraničia, a to prepočítané na Sk spôsobom uvedeným v VI. ODDIELe (podľa § 31
ods. 2 zákona). Pri príjmoch z kapitálového majetku sa v prevažnej miere uplatňuje zrážková daň
podľa § 43 zákona, ide však len o také príjmy, ktoré sú dosahované na našom území (sú uvedené v tabuľke č. 2). V týchto prípadoch sa zrazená daň považuje za vysporiadanú, len ak sa daňovník nerozhodne takéto príjmy uviesť v priznaní. Ak takéto príjmy prizná daňovník v priznaní, považuje sa zrazená daň za preddavok a ak suma zrazenej dane je vyššia ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, daňovník má nárok na vrátenie zrazenej dane (jej časti) po podaní žiadosti o vrátenie preplatku
(XV. ODDIEL).
VIII. ODDIEL
V tabuľke č. 3 sa uvádzajú ostatné príjmy. Nejde o príjmy podľa § 5 až 7 zákona. Každý jednotlivý druh príjmov sa uvádza na r. 1 až 9 tejto tabuľky. Na r. 10 sa uvádza príjem neuvedený na r. 1 až
9, a to ak ide o viac druhov príjmov, tak úhrnom. Ak sú výdavky v stĺ. 2 na jednotlivých riadkoch vyššie ako príjem na týchto riadkoch, uvedú sa tieto výdavky len do výšky príjmov. Pri príjmoch z predaja tuzemských cenných papierov prijatých na trh burzy cenných papierov vrátane spätného predaja (vyplatenia) tuzemských podielových listov nadobudnutých do 31. decembra 2003, sa na r. 5
stĺ. 1 v súlade s § 52 ods. 20 zákona uvedie rozdiel medzi príjmom z predaja takýchto cenných papierov a výdavkom vynaloženým na dosiahnutie tohto príjmu, znížený o sumu 50 000 Sk [§ 10 ods. 3
písm. a) č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov] čo je suma oslobodená
od dane podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 366/1999 Z. z., pričom v stĺ. 2 toho istého riadku sa neuvedie žiadna suma (uvedie sa nula, ak bude mať daňovník len príjmy z predaja takýchto cenných papierov). Napríklad daňovník dosiahne z predaja tuzemských cenných papierov príjem 500 000 Sk.
Výdavky vynaložené na dosiahnutie tohto príjmu sú 300 000 Sk. Rozdiel je 200 000 Sk. Tento sa zníži o 50 000 Sk a v stĺ. 1 - príjmy sa uvedie už len suma 150 000 Sk. V stĺ. 2 - výdavky sa uvedie nula.
Na r. 10 sa uvádzajú výdavky len do výšky každého jednotlivého druhu príjmu, ak ide o príjem neuvedený na r. 1 až 9, napr. daňovník dosiahne okrem príjmov uvedených na r. 1 až 9 dva druhy príjmov
úhrnom 100 000 Sk (70 000 Sk + 30 000 Sk), pričom výdavky k príjmom 70 000 Sk preukázateľne
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vynaložil v sume 50 000 Sk a k príjmom 30 000 Sk 40 000 Sk. Výdavky v stĺ. 2 budú spolu 80 000 Sk
(50 000 Sk + 30 000 Sk). Na r. 47 až 49 sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z ostatných príjmov.
IX. ODDIEL
V tomto oddiele sa uvádza prehľad o vzniku daňovej straty a jej uplatnenie podľa § 4 ods. 2, § 30
a § 52 ods. 8 zákona. Nárok na odpočet straty, resp. pomernej časti straty (1/5) z predchádzajúcich
zdaňovacích období, sa podľa § 52 ods. 8 zákona vypočíta z r. 50 na r. 51. Nárok na odpočet daňovej straty, resp. časti straty podľa § 30 zákona sa uvádza na r. 52 až 56, pričom sa tu uvádza vždy
len strata alebo tá časť straty, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období odpočítava od základu dane
v súlade s § 30 zákona. Na r. 57 sa uvádza daňová strata z príjmov podľa § 6 zákona, ktorá vznikla
v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Údaj z r. 51 až r. 57 sa použije na výpočet základu dane z r. 58 až 68. Na r. 67 sa základ dane z r. 66 zvyšuje o sumu nepreinvestovanej straty alebo jej časti z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 34 ods. 2 zákona
č. 366/1999 Z. z., o sumu nepoužitú v súlade s § 4 ods. 1 písm. m) a § 5 ods. 7 zákona č. 366/1999
Z. z. a o sumu príspevkov a platieb v súlade s § 11 ods. 8 a 9 zákona. Ak sa základ dane nezvyšuje
o tieto sumy, suma na r. 67 sa rovná sume na r. 66. Vypočítaný základ dane na r. 68 sa prenesie do
X. ODDIELu na r. 69. Základ dane tvorí úhrn čiastkových základov dane podľa § 5 až 8 zákona, pričom stratu je možné odpočítať len od úhrnu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až 8 zákona.
X. ODDIEL
V tomto oddiele daňovník vypočítava daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uvedie na r. 70 v plnej výške, s výnimkou prípadov, keď daňovník vypĺňal III. ODDIEL r. 29 a 30. V týchto prípadoch uvedie len rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a ročnou sumou tam uvedených dôchodkov. Riadok 71 vypĺňa daňovník, ktorý uviedol údaje v III. ODDIELe na r. 31. Na r. 71 sa uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v plnej výške, okrem tých prípadov, keď manželka (manžel)
poberal vlastný príjem, vtedy sa uvedie na r. 71 len rozdiel medzi touto nezdaniteľnou časťou základu
dane a ročnou sumou vlastného príjmu manželky (manžela). Na r. 72 až r. 74 sa uvádzajú sumy nezdaniteľných častí základu dane, a to príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (v roku 2005
a 2006 aj doplnkové dôchodkové poistenie), účelové sporenie a poistné na životné poistenie. Ak úhrn
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie a poistné na životné poistenie presahuje sumu 12 000 Sk, uvedie sa na r. 75 suma 12 000 Sk. Nezdaniteľné časti základu dane uplatní daňovník, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 11 zákona. Na r. 77 daňovník vypočíta základ
dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane (o úhrn r. 71, r. 72 a r. 75). Daň podľa § 15 daňovník vypočíta na r. 78 zo základu dane zaokrúhleného na celé koruny nadol, pričom aj daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
Riadky 79 až 81 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa podľa
zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia vynímajú zo zdanenia (§ 45 zákona). Tieto riadky vypĺňa aj
daňovník, ktorému plynuli príjmy zo závislej činnosti z nezmluvného štátu [§ 45 ods. 3 písm. b) zákona].
Riadky 82 až 85 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa
podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia započítava na tuzemskú daňovú povinnosť daň zaplatená v zahraničí. Na účely vyňatia príjmov zo zdrojov v zahraničí zo základu dane a na účely zápočtu
dane zaplatenej v zahraničí, sa za príjmy zo zdrojov v zahraničí považujú príjmy znížené o súvisiace
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výdavky v súlade so zákonom a neznížené o výdavky, nezdaniteľné časti základu dane a odpočítateľné položky podľa zahraničných predpisov.
Daň po vyňatí a zápočte sa uvedie na r. 87. Na r. 88 sa uvádza daň (daňová povinnosť) z r. 87.
Riadok r. 89 vypĺňa daňovník, ktorý vyplnil IV. ODDIEL. Obdobne daňovník vypĺňa aj riadky 91 až
94. Ak sa vypĺňa r. 93, vypĺňa sa aj žiadosť uvedená v XIV. oddiele daňového priznania.
Na r. 90 sa uvádza daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus. Daňovník, ktorý neuplatňuje daňový bonus, na r. 90 bude mať vždy uvedenú rovnakú sumu dane, ako na r. 88.
Sumu preddavku vybranú zrážkou podľa § 43 zákona daňovník uvedie na r. 95, ale len za podmienky, že ide o preddavok vybraný z príjmov, ktoré daňovník uvádza v priznaní (bližšie uvedené v odkaze 17 daňového priznania). Zrazené alebo zaplatené preddavky na daň alebo na zabezpečenie dane uvedie daňovník na r. 95 až 98.
Riadky 99 a 100 sa vypĺňajú podľa predtlače, pričom na týchto riadkoch vznikne buď daň na
úhradu alebo preplatok.
Na r. 101 sa uvádza daň na účely platenia preddavkov na daň podľa § 34 zákona, t. j. daňovník
si na tomto riadku vypočíta poslednú známu daňovú povinnosť podľa § 34 ods. 5 zákona, a to zo základu dane uvedeného na r. 69 alebo na r. 69 – r. 79. Nula sa uvádza vtedy, keď daňovníkovi nevznikne povinnosť platiť preddavky na daň.
XI. ODDIEL
Ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie, vypĺňa tento oddiel (bližšie v bode 3 tohto
poučenia).
XII. ODDIEL
Riadky 108 a 109 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t. j.
využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Údaje o prijímateľovi, ktoré daňovník uvádza na r. 109, daňovník zistí zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska
komora SR do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť 2 % podiel zaplatenej dane. Riadky 108 a 109 sa nevypĺňajú v dodatočnom daňovom priznaní. Podiel zaplatenej
dane poukázaný správcom dane prijímateľovi nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová
povinnosť daňovníka bola iná (§ 50 ods. 11). Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel
medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani (uvedené sa uvádza na r. 105 dodatočného daňového priznania).
XIII. ODDIEL
V tomto oddiele daňovník uvádza všetky požadované údaje v jednotlivých oddieloch priznania
pod tabuľkami č. 1, 2 a 3 v členení, ako je uvedené priamo v priznaní v tomto oddiele. Sú to napr. spoločné príjmy dosiahnuté s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva
k veci alebo zo spoločných práv (§ 10 ods. 1 zákona), pričom tu uvedie údaje o týchto daňovníkoch,
ale aj celkové spoločné príjmy a výdavky. Uvádzajú sa tu aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí.
Na r. 110 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania.
XIV. ODDIEL
Daňovník, ktorý vyplnil IV. ODDIEL a aj r. 93, v tomto oddiele, vyplní žiadosť o vyplatenie daňového bonusu podľa § 33 ods. 6 zákona, na základe čoho mu bude správcom dane poukázaný rozdiel
medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak sa
podáva dodatočné daňové priznanie, v tomto prípade sa v žiadosti v XIV. oddiele dodatočného da-
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ňového priznania vypĺňa len kladný rozdiel z r. 107 dodatočného daňového priznania. Ak je rozdiel
záporný, tak tento rozdiel sa vráti správcovi dane, pričom sa uplatní postup podľa § 33 ods. 11
zákona.
XV. ODDIEL
Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, ktorý žiada aj podľa § 63 zákona SNR č. 511/1992
Zb. vrátiť, vyplní podľa predtlače tento oddiel.
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Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone
o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
 Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (ďalej len „priznanie“) do 3 mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia s výnimkou prípadov, ak zákon neurčuje inú lehotu (§ 49 zákona). Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo štátny
sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
 Pri zrušení stálej prevádzkarne je daňovník povinný podať priznanie najneskôr do konca mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zrušil stálu prevádzkareň za uplynulú časť zdaňovacieho obdobia.
 Správca dane môže na žiadosť daňovníka alebo z vlastného podnetu predĺžiť lehotu na podanie
priznania najviac o tri mesiace, pričom ak súčasťou príjmov sú aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, najviac o šesť mesiacov.
 Každý daňovník je povinný podať priznanie v stanovenej lehote s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), Národnej banky Slovenska a Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorí nemusia podať priznanie, ak majú len príjmy
vymedzené v § 41 zákona.
 Priznanie sa predkladá miestne príslušnému správcovi dane podľa § 3 zákona SNR č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákona o správe daní a poplatkov“).
 Prílohou priznania je podľa § 38 zákona o správe daní a poplatkov účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, t.j. výkaz ziskov a strát, súvaha
a poznámky alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch.
 Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 zákona o správe daní a poplatkov podať opravné priznanie, kedy sa toto tlačivo označí ako “opravné” v záhlaví I. časti.
 Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako bola ním priznaná alebo správcom dane vyrubená, je povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca po tomto zistení dodatočné priznanie,
kedy sa toto tlačivo označí ako “dodatočné” v záhlaví I. časti. V II. časti, v oddiely Dodatočné priznanie uvedie deň, kedy došlo k zisteniu, ktoré zakladá povinnosť podať dodatočné priznanie.
 Daň je splatná v lehote pre podanie priznania. Z rozdielu medzi daňou vypočítanou v priznaní
a vyššou daňou uvedenou v dodatočnom priznaní, daňou zistenou správcom dane, určenou dohodou so správcom dane alebo určenej správcom dane podľa pomôcok, uloží správca dane daňovníkovi pokutu podľa § 35 zákona o správe daní a poplatkov. Pri určení a vyrubení výšky
sankčného úroku za oneskorené zaplatenie dane postupuje správca dane podľa § 35b zákona
o správe daní a poplatkov
 Vysvetlivky a poznámky daňovník uvedie na osobitnej prílohe.
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K jednotlivým riadkom
Na riadku 03 sa uvedie trojmiestny kód právnej formy daňovníka (výber z číselníka numerických
kódov právnej formy daňovníka, nachádzajúci sa na konci tohto poučenia).
Na riadku 100 sa uvedie u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva výsledok hospodárenia pred zdanením, zistený v účtovníctve (zisk alebo strata), neupravený vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti o nárok na podiel na zisku, či o povinnosť k úhrade straty vo vzťahu k spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárom komanditnej spoločnosti. U daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa uvedie rozdiel medzi príjmami
a výdavkami (kladný alebo záporný). Ak je výsledkom hospodárenia zisk, alebo ak je rozdiel medzi
príjmami a výdavkami kladný, riadok 100 sa označí znamienkom plus (+). Ak je výsledkom hospodárenia strata, alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami záporný, riadok 100 sa označí znamienkom mínus (-). Súčasťou riadku 100 je aj výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí.
Na riadku 110 sa uvedie aj rozdiel zvyšujúci základ dane, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch zahraničných závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch (§ 17 ods. 5 zákona), ak nie je súčasťou výsledku hospodárenia na riadku 100.
Na riadku 120 sa uvedú prijaté sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 21 zákona) zaúčtované do výnosov v predchádzajúcich obdobiach (ale nezahrnuté
do príjmov), ak k ich úhrade došlo v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva. Na riadku
120 sa v súlade s § 52 ods. 12 zákona uvedú aj príjmy, o ktorých bolo účtované do 31. 12. 2003 vo
výnosoch, zahrnované do základu dane až po ich prijatí.
Na riadku 130 sa uvedú v úhrne výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa
§ 21 zákona a výdavky (náklady) vynaložené v rozpore alebo nad rozsah § 19 zákona z III. časti –
tabuľka A), okrem súm uvedených na r. 140, 150 a 180.
Na riadku 140 sa uvádzajú sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania a úrokov z omeškania
(§ 17 ods. 21 zákona), nájomné a provízie podľa § 19 ods. 4 zákona, ak neboli zaplatené do konca
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa o nich účtovalo ako o náklade .
Na riadku 150 sa uvádza dočasný rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú odpisy tohto majetku podľa zákona (III. časť, kladný rozdiel riadku 2 mínus riadku
1 tabuľky B). V opačnom prípade sa použije riadok 250.
Na riadku 160 sa uvedú rozdiely z precenenia derivátov, cenných papierov a kurzové rozdiely,
zvyšujúce výsledok hospodárenia uvedený na riadku 100, vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona (rozdiely znižujúce výsledok hospodárenia sa uvádzajú na riadku 160).
Na riadku 170 sa vykoná úprava (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu alebo povolení vyrovnania (§ 17 ods. 8 zákona). U daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva budú na tomto riadku zahrnuté aj zostatky vytvorených zákonných rezerv a opravných položiek, tvorba ktorých bola uznaná za daňový výdavok (ak nesúvisia s obdobím likvidácie) za predpokladu, že táto úprava nie je už premietnutá na riadku 100. Úprava (zníženie) základu dane sa vykoná na riadku 280.
Rozčlenenie položiek (podľa účtovných skupín) súhrnnej sumy uvedenej na tomto riadku je treba
uviesť v osobitnej prílohe.
Na riadku 180 sa uvedú ostatné sumy zvyšujúce hospodársky výsledok alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 110 až 170. Súčasťou
tohto riadku je aj absolútna hodnota účtovnej straty stálej prevádzkarne zahrnutej do riadku 100, ak
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táto stála prevádzkareň zároveň vykázala aj daňovú stratu, ktorú je možné odpočítavať od základu
dane (umorovať) podľa daňovej legislatívy platnej v krajine zdroja príjmu. Ak stála prevádzkareň vykázala účtovný zisk a zároveň vykázala daňovú stratu, ktorú je možné odpočítavať od základu dane
(umorovať) podľa daňovej legislatívy platnej v krajine zdroja príjmu, potom sa úprava vykoná na riadku 290. Daňovník, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti na tomto riadku uvedie rozdiel medzi jeho podielom na hospodárskom výsledku a podielom na základe dane (alebo daňovej strate) verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, pokiaľ je tento rozdiel kladný (ak je tento rozdiel záporný, uvedie ho na riadku
290).
Vecná náplň riadku 180 sa uvedie v osobitnej prílohe.
Na riadku 210 sa uvádzajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú
súčasťou riadku 100. Podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona predmetom dane nie je podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom alebo obdobnou právnickou osobou
v zahraničí, vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva. Podľa § 52 ods. 24 zákona, ustanovenie § 12 ods. 7 písm. c), sa použije na podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie po nadobudnutí účinnosti zákona o dani z príjmov, t. j. až na podiely na zisku vyplácané z výsledku hospodárenia vykázaného v zdaňovacom období za rok 2004,
resp. z výsledku hospodárenia vykázaného v zdaňovacom období nasledujúcom po roku 2003. Podiely na zisku určené na základe výsledku hospodárenia vykázaného do konca roka 2003, vyplácané po 31. 12. 2003, sa zdania ako súčasť základu dane príjemcu platnou sadzbou dane podľa § 15
zákona o dani z príjmov.
Podiely na zisku prijaté zo zahraničia zo zisku vykázaného do 31. 12. 2003, vyplatené po
31. 12. 2003 sa rovnako zahrnujú do základu dane s tým, že daň, ktorá bola zrazená v zahraničí, sa
vysporiada v zmysle úpravy vyplývajúcej z príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Podiely na zisku vyplácané daňovníkovi so sídlom v členskom štáte EÚ od 1. 4. 2004 sa na území SR nezdania len vtedy, ak plynú daňovníkovi, ktorý v čase výplaty, poukázania alebo pripísania má aspoň
25 % priamy podiel na základom imaní subjektu vyplácajúceho tieto podiely. Podiely na zisku prijaté
daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR po 1.5. 2004 sa na našom území
nezdania, ak tento daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takéhoto príjmu aspoň
25 % priamy podiel na základom imaní subjektu so sídlom v členskom štáte EÚ (zmena § 52 ods. 24
zákona vykonaná zákonom č. 177/2004 Z. z.).
Na riadku 240 sa uvedú príjmy nezahrnované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona, z ktorých je daň vyberaná zrážkou (§ 43 zákona), vybraním ktorej je daňová povinnosť splnená
a ďalej rozdiely z precenenia derivátov, cenných papierov a kurzové rozdiely, znižujúce výsledok
hospodárenia uvedený na riadku 100, vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona.
Na riadku 260 sa uvedú sumy zmluvných pokút, poplatkov a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 21
zákona) zaúčtované do výnosov, ktoré daňovník neprijal do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré
sa priznanie podáva.
Na riadku 270 sa uvedú sumy zmluvných pokút, poplatkov a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 21
zákona), nájomného a provízií za sprostredkovanie uhrádzané fyzickej osobe (§ 19 ods. 4 zákona)
neuplatnené v daňových výdavkoch v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach z dôvodu ich nezaplatenia, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva. Na riadku 270
sa uvedú aj výdavky (náklady), o ktorých bolo účtované v nákladoch a ktoré sa do 31. 12. 2003 zahrňovali do základu dane až po ich zaplatení, v súlade s § 52 ods. 12 zákona zahrnuté do základu
dane po ich zaplatení aj po 31. 12. 2003.
Na riadku 290 sa uvedú ostatné sumy znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 210 až 280. Uvedie sa
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tu aj účtovný zisk stálej prevádzkarne, zahrnutý do riadku 100, ak táto stála prevádzkareň zároveň
vykázala daňovú stratu, ktorú je možné odpočítavať od základu dane (umorovať) podľa daňovej legislatívy platnej v krajine zdroja príjmu. Na tomto riadku sa uvedú aj výdavky (náklady) vynaložené
na príjmy uvádzané na riadku 190, ak nie sú súčasťou riadku 100.
Na riadku 310 sa uvádza základ dane alebo daňová strata. U daňovníka, ktorý je spoločníkom
verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti, je súčasťou tohto základu dane alebo daňovej straty aj časť základu dane alebo daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, pripadajúca na spoločníka.
Riadok 320 vypĺňa len komanditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť (verejná obchodná spoločnosť vypĺňa priznanie len po r. 400, na ktorom vykazuje nulu).
Na riadku 330 sa uvedie úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, ktoré sa podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia vynímajú zo zdanenia na území Slovenskej republiky. Pre účely vyňatia základom dane podliehajúcim zdaneniu v zahraničí je rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami, vyčíslený podľa § 17
ods. 14 zákona. Ak je týmto základom dane daňová strata, ktorú je možné odpočítavať od základu
dane (umorovať) podľa daňovej legislatívy platnej v krajine zdroja príjmu, táto sa na riadku 330
neuvádza.
Ak je daňovníkom spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti, bude suma uvedená na tomto riadku obsahovať aj na neho pripadajúcu pomernú časť príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí z tejto spoločnosti, vynímaných zo základu dane podľa zmlúv
o zamedzení dvojitého zdanenia, ak sú zahrnuté do základu dane na riadku 300. Daňovník uvedie
v osobitnej prílohe rozčlenenie úhrnnej čiastky z tohto riadku na časť vzťahujúcu sa k verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, a na časť vzťahujúcu sa k vlastnej podnikateľskej
činnosti daňovníka.
Na riadku 410 sa vykoná odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona a § 52 ods. 8 zákona. Súčasťou výpočtu je aj tabuľka E1 a E2 v III. časti priznania. Daňová strata daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti sa upraví o časť
základu dane alebo daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti pripadajúcej na spoločníka alebo komplementára.
Na riadku 500 sa uvádza základ dane z riadku 400 znížený o daňovú stratu zaokrúhlený na Sk
nadol. Ak je na riadku 400 uvedená daňová strata alebo nula, potom sa na riadku 500 uvedie nula.
Na riadku 520 sa uvádza sadzba dane podľa § 15 zákona V prípade daňovníka s obmedzenou
daňovou povinnosťou, ak ide o príjmy z ktorých vybratím dane zrážkou nie je splnená daňová povinnosť (príjem je zdaňovaný na základe vyčísleného základu dane podaním daňového priznania), sa
uvedie nižšia sadzba dane len v prípade, ak nižšia sadzba dane na zdaňovaný príjem vyplýva zo
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
Na riadku 610 sa uvádza úľava na dani (napr. podľa § 35, 35a, 35b a § 35c zákona
č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na prechodné
ustanovenia § 52 ods. 3 a 4 zákona). Daňovník v popise položky riadku 610 vypíše na označené
miesto tú úľavu, ktorú si uplatňuje.
Na riadku 710 sa uvádza zápočet dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45 zákona, uvedenej
v III. časti - tabuľka E, najviac do sumy uvedenej na riadku 700.
Na riadku 810 sa uvádza suma preddavkov zaplatených na daň podľa § 42 zákona vrátane
preplatku použitého na túto daň podľa § 63 zákona o správe daní a poplatkov.
Na riadku 830 sa uvedie suma dane vybraná zrážkou platiteľom dane za daňovníka, pričom zrazená daň je považovaná za preddavok podľa § 43 ods. 7 zákona.
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Na riadku 900 sa uvedie daň na úhradu, t.j. preplatok dane (-) alebo nedoplatok dane (+). Suma
dane vybranej zrážkou uvedená na riadku 830 je započítaná na preddavok v plnej výške v súlade
s § 43 ods. 7 zákona.
Na riadku 910 sa uvádza daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na účely stanovenia výšky platených preddavkov na daň podľa § 42 ods. 6 zákona. Pri výpočte sa základ dane uvedený na
r. 500 prenásobí sadzbou dane platnou pre obdobie, za ktoré sú preddavky platené. Táto suma sa
zníži o hodnotu uvedenú na r. 710 a o hodnotu uvedenú na r. 830. Úľava na dani uvedená na riadku
610 sa odpočítava len ak ustanovenia zákona, na základe ktorých je uplatňovaná, neustanovujú iný
spôsob platenia preddavkov.
Riadky 920 až 970 sa vypĺňajú len vtedy, ak daňovník podáva dodatočné priznanie. Hodnoty na
riadkoch 950 a 960 sa uvádzajú v absolútnych hodnotách, t.j. bez znamienka mínus (-).
Na riadku 930 sa uvádza novo zistená daň z r. 800. Ak je na r. 960 novo zistená daňová strata,
na r. 930 sa uvedie 0.
Na riadku 950 sa uvádza posledná známa daňová strata, vzťahujúca sa k danému zdaňovaciemu obdobiu (v tomto prípade bude na riadku 920 uvedená 0).
Na riadku 960 sa uvádza novo zistená daňová strata (z r. 400), vtedy na riadku 930 bude uvedená 0.
Na riadku 970 sa uvádza zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty (r. 960 - r.950). Tento riadok sa vyplní súčasne s riadkom 940. Ak posledná známa daňová strata prechádza do kladnej sumy
dane, na riadku 970 sa uvedie čiastka z riadku 950 so znamienkom mínus (-). Ak sa posledná známa
kladná čiastka dane mení na daňovú stratu, na riadku 970 sa uvedie suma z riadku 960 so znamienkom plus (+).

K III. časti –Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov
Daňovník vypĺňa len tie tabuľky III. časti, ktoré vecne súvisia s údajmi jeho priznania.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami
Táto tabuľka je rozpisom úhrnnej sumy uvedenej v II. časti na riadku 130.
Na riadku 14 sa uvedú v úhrne ostatné položky, ktoré sú súčasťou sumy uvedenej v II. časti riadku
130 a nie sú súčasťou riadkov 1 až 13.

Tabuľka C – Rozpustenie rezerv na opravu hmotného majetku a rezerv k pohľadávkam
z úverov v bankovníctve
Riadky 1, 2, 3 a 4 vyplní daňovník, ktorý tvoril rezervu na opravu hmotného majetku, ktorá je v súlade s § 52 ods. 9 zákona zahrnovaná do základu dane najneskôr do konca roka 2008.
Riadky 5, 6 a 7 vypĺňajú len banky, ktoré zostatky rezerv zahrnú do základu dane rovnomerne
počas obdobia 5 rokov, počnúc 1. 1.2004.
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Tabuľka D1 – Evidencia a odpočet straty podľa § 34 zákona č. 366/1999 Z. z.
V tabuľke D1 sa eviduje odpočet daňovej straty v prechodnom období ak ide o daňovníka, ktorý
vykázal stratu podľa § 34 zákona č. 366/1999 Z. z. a ktorý pokračuje v jej umorovaní podľa § 52
ods. 8 zákona.
Na riadku 1 sa uvádzajú zdaňovacie obdobia, v ktorých sa daňová strata umoruje.
Na riadku 2 sa uvádza úhrnná suma daňovej straty vykázaná najviac za tri zdaňovacie obdobia,
umorovaná podľa § 34 zákona .
Na riadku 3 sa uvádza pomerná časť daňovej straty, ktorú je možne odpočítať v zdaňovacom období (rovnaká suma v každom zdaňovacom období počas 5 rokov).
Na riadku 4 sa uvádza výška skutočne vykázaného základu dane, uvedeného na riadku 400 v II.
časti priznania.
Tabuľka D2 - Evidencia a odpočet straty podľa § 30 zákona
Na riadku 1 sa uvádza zdaňovacie obdobie, za ktoré je možne podľa § 30 zákona uplatniť odpočet daňovej straty a výpočet skutočného odpočtu daňovej straty (napr. odpočítavaná strata za zdaňovacie obdobia rokov 2001, 2002 a 2003 odpočítavaná v základe dane roku 2004 bude uvedená na riadku 1, v stĺpcoch 1, 2 a 3).
Na riadku 2 sa uvádza výška daňovej straty podľa zdaňovacích období (napr. konkrétna výška
odpočítavanej daňovej straty v rokoch 2001, 2002 a 2003 bude uvedená v stĺpcoch 1, 2 a 3).
Na riadku 3 sa uvádza spolu (úhrn) daňových strát, na ktorý je uplatňovaný odpočet daňovej straty, resp. nárok na odpočet (napr. úhrn strát spočítaný za roky 2001 až 2003).
Na riadku 4 sa uvádza suma základu dane z riadku 400 priznania vykázaná v zdaňovacom období, v ktorom je odpočítavaná daňová strata (napr. výška základu dane vykázaná prvýkrát v zdaňovacom období roku 2004 bude uvedená v stĺpci 4).
Na riadku 5 sa uvádza skutočne odpočítaná strata v zdaňovacom období, ktorá je limitovaná výškou vykázaného základu dane (napr. ak v zdaňovacom období roku 2004 je vykázaný základ dane
100, pričom nárok na odpočet daňovej straty je vo výške 120, uvedie sa suma 100. V zdaňovacom
období roku 2005 sa uvedie na riadku 3 v stĺpci 5 už len zostávajúca časť nároku na odpočet straty
vo výške 20).
Daňovník, ktorý si uplatňuje súbeh daňových strát podľa § 34 zákona č. 366/1999 Z. z. a podľa
§ 30 zákona uvedie výpočet v osobitnej prílohe.
Tabuľka E – Zápočet zaplatenej dane v zahraničí
Na riadku 1 sa uvádza kladný základ dane prevzatý z II. časti z riadku 400.
Na riadku 2 sa uvádza úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, pri
ktorých je uplatňovaný zápočet podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, zaokrúhlený na celé koruny nadol. Základom dane podliehajúcim zdaneniu v zahraničí sa pre účely zápočtu rozumie rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami, vyčíslený
podľa § 17 ods.14 zákona. Rozpis dielčích základov dane v členení podľa jednotlivých štátov sa uvedie v osobitnej prílohe.
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Na riadku 3 sa uvedie percentuálny podiel príjmov zo zdrojov v zahraničí k celkovému základu
dane v zdaňovacom období [(r. 2 : r. 1) x 100], zaokrúhlený na dve desatinné miesta podľa § 47
ods. 2 zákona.
Na riadku 4 sa uvedie maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať,
zaokrúhlená na celé koruny nahor [(r. 600 II. časti x r. 3) : 100].
Na riadku 5 sa uvedie úhrn dane zaplatenej v zahraničí uplatňovanej na zápočet, vzťahujúcej sa
k príjmom uvedeným na riadku 2 (zaokrúhlený na celé koruny nahor). Pritom každá čiastka dane zaplatenej v zahraničí, pri ktorej je uplatňovaný zápočet, musí byť doložená úradným prekladom potvrdenia zahraničného daňového úradu v slovenskom (českom) jazyku, o výške príjmov v zahraničí
a o zaplatenej dani. Na tomto riadku sa uvedie len tá časť dane, ktorá môže byť v štáte zdroja príjmov
vybraná v súlade s príslušným ustanovením zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Pri prepočte
dane zaplatenej v zahraničí na Sk sa pre účely zápočtu použije jednotný kurz uvedený v § 31 zákona. Prepočet čiastky uvedenej na tomto riadku podľa jednotlivých mien sa uvedie v osobitnej prílohe.
Na riadku 6 sa uvedie výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (uvedie sa nižšia suma z riadkov 4 a 5). Suma uvedená na tomto riadku sa prevezme do riadku 710 - II. časti.
Tabuľka F - Doplňujúce údaje
Riadok 3 vyplňuje právnická osoba, ktorá vykonala zrážku preddavkov na zabezpečenie dane
podľa § 44 zákona; rozpis zrazených preddavkov na zabezpečenie dane z platieb uskutočnených
voči dodávateľovi v príslušnom zdaňovacom období treba uviesť v prílohe v členení podľa jednotlivých daňovníkov.
K IV. časti –Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
V súlade s § 50 ods. 1 zákona, je daňovník oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie priznania, že sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane (podiel zaplatenej dane) sa má poukázať ním určenej právnickej osobe (prijímateľovi). Podmienky poskytnutia podielu zaplatenej dane
prijímateľovi sú uvedené v § 50 zákona.
Výber z číselníka numerických kódov právnej formy daňovníka
Právna forma daňovníka

kód položky

Verejná obchodná spoločnosť

111

Spoločnosť s ručením obmedzeným

112

Komanditná spoločnosť

113

Nadácia

117

Neinvestičný fond

118

Nezisková organizácia

119

Akciová spoločnosť

121

Družstvo

205

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov....

271

Štátny podnik

301

Národná banka Slovenska

311
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Právna forma daňovníka
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kód položky

Banka – štátny peňažný ústav

312

djustrightRozpočtová organizácia

321

Príspevková organizácia

331

Fondy

381

Verejnoprávna inštitúcia

382

Zahraničná osoba

421

Sociálna a zdravotné poisťovne

433

Doplnková dôchodková poisťovňa

434

Komoditná burza

445

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)

701

Politická strana, politické hnutie

711

Cirkevná organizácia

721

Stavovská organizácia –profesná komora

741

Komora (s výnimkou profesných komôr)

745

Záujmové združenie právnických osôb

751

Obec (obecný úrad)

801

Krajský a okresný úrad

802

Medzinárodné organizácie a združenia

921

Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby

931
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky o uverejnení odporúčaných tlačív
v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Referent: Ing. V. Mezeiová, tel.: 02/59 58 34 09

Číslo: MF/027871/2005 -721

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami podľa § 5 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje:
1. V súvislosti s príjmami zo závislej činnosti Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, používať za zdaňovacie obdobie roku 2005 navrhované
tlačivá, ktoré sú prílohou tohto oznámenia.
2. V súvislosti s uplatňovaním nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. c), d) a e)
zákona Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča použiť za zdaňovacie obdobie roku
2005 navrhované tlačivo potvrdenia, ktoré je prílohou tohto oznámenia.
3. Za zdaňovacie obdobie roku 2005 zamestnávatelia, ktorí sú platiteľmi dane použijú tlačivá prehľadov podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona a tlačivo hlásenia podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona,
platné do uverejnenia tohto oznámenia.
4. Na zdaňovacie obdobie roku 2006 zamestnávatelia, ktorí sú platiteľmi dane, použijú tlačivá Vyhlásenia na zdanenie príjmov podľa § 36 odsek 6 zákona, platné na zdaňovacie obdobia rokov
2004 a 2005 do uverejnenia tohto oznámenia.
5. Ak zamestnávatelia, ktorí sú platiteľmi dane, použijú vlastné tlačivá, Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča, aby tieto tlačivá obsahovali údaje uvedené vo vzoroch tlačív, ktoré sú prílohou tohto oznámenia.
6. Odporúčané tlačivá, ktoré sú prílohou tohto oznámenia, uverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky aj na internetovej stránke: www.finance.gov.sk.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej

POTVRDENIE
na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane fyzickej osoby podľa § 11 ods. 1 písm. c) až e)
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)
I.
Doplnkové dôchodkové sporenie je ustanovené zákonom č. 650/2004 Z. z. (doplnkové dôchodkové poistenie je
ustanovené zákonom č. 123/1996 Z. z.). Uplatnenie tohoto sporenia (poistenia) ako nezdaniteľnej časti základu dane
zamestnanec nepredkladá na tomto odporúčanom tlačive v prípade, ak je platené zrážkami zo mzdy a zamestnanec
zamestnávateľovi, ktorý vykonával zrážky preukázal, že ide o zrážky zo mzdy na základe účastníckej (zamestnaneckej) zmluvy. Ak zamestnanec toto potvrdenie na uplatnenie doplnkového dôchodkového sporenia (poistenia) predkladá, v potvrdení sa neuvádza suma prostriedkov, ktorú na doplnkové dôchodkové sporenie (poistenie) v prospech
daňovníka zaplatil zamestnávateľ.
II.

Potvrdzujeme týmto, že v prospech
pána (pani): ............................................................... bytom: .......................................................................................................
narodeného dňa: ......................................................boli našej organizácii preukázateľne zaplatené finančné prostriedky
na
– doplnkové dôchodkové sporenie (poistenie)*): ...............................................................................................................
– účelové sporenie*): ..............................................................................................................................................................
– životné poistenie*): .............................................................................................................................................................
v zdaňovacom období roku**): ................................... v sume**) ........................................... Sk
Rovnako potvrdzujeme, že v súvislosti s vyššie uvedenými úhradami boli dodržané podmienky ustanovené v § 11 zákona
o dani z príjmov.
V ...........................................................................Vypracoval (meno a podpis): ........................................................................
Dňa: ....................................................Číslo telefónu: ...............................................DIČ: ..........................................................
Názov a sídlo organizácie: ...................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Toto potvrdenie nenahrádza iné potvrdenie o výške vkladu alebo stave účtu a slúži len na účely preukazovania nároku
podľa zákona o dani z príjmov.

............................................................................
Podpis a odtlačok pečiatky organizácie,
ktorej boli finančné prostriedky
na vyššie uvedené účely zaplatené

*)

Nehodiace sa prečiarknite, resp. doplňte identifikačné údaje (číslo zmluvy, názov - číslo vkladnej knižky a pod.)

**) Uveďte úhrnnú sumu preukázateľne zaplatenú v období 1. január až 31. december kalendárneho roka

Žiadosť
o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z týchto príjmov podľa 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 výpočet dane a ročné zúčtovanie preddavkov na daň vykonať.)

Priezvisko (aj rodné): .................................................................. Meno: .................................. Titul: ..................
Rodné číslo1): ............................................................. Rodinný stav: .......................................................................
Adresa trvalého pobytu: .......................................................................................... PSČ: .........................................
Zamestnávateľ (platiteľ dane), pre ktorého podpisujem žiadosť: ..............................................................................
Údaje o manželke (manželovi), ktorá so mnou žila v zdaňovacom období v (spoločnej) domácnosti 2)
Meno a priezvisko: .............................................................................. Dátum narodenia : .......................................
Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................... PSČ: .........................................
Manželka (manžel) žila so mnou v (spoločnej) domácnosti – uveďte počet mesiacov: ...................................
Zamestnávateľ manželky (manžela), príp. iná zárobková činnosť: ............................................................................
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I. Podľa § 38 ods. 1 zákona žiadam o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov a podľa § 38 ods. 4 zákona
vyhlasujem, že som v zdaňovacom období, za ktoré žiadosť podávam, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá
zrážkou (§ 43 zákona), pri ktorých som si neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona,
a) poberal príjmy len zo závislej činnosti celkom od ......... iných zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, od
ktorých prikladám všetky potvrdenia o zúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzických osôb zo závislej
činnosti, o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov a o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse na
vyživované deti3) a súčasne som
b) nepoberal iné zdaniteľné príjmy (napr. z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu
a pod.) a som4) – nie som4) poberateľom dôchodkov uvedených v § 11 ods. 2 zákona.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Okrem nároku na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, uplatňujem nárok:
1. dodatočne na ►daňový bonus na vyživované dieťa (deti). Na preukázanie nároku prikladám príslušné
doklady ( § 37 zákona) - uvádzam len nárok, ktorý som si neuplatňoval(a) v priebehu zdaňovacieho obdobia,
Meno a priezvisko dieťaťa

Dátum nar.

Kal. mesiace

Meno a priezvisko dieťaťa

Dátum nar.

Kal. mesiace

► zaplatené povinné poistné a príspevky o zaplatení ktorých prikladám doklad (doklady)
v úhrnnej výške ...............................Sk
2. na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) [§ 11 ods.1 písm. b) zákona], ktorá žila so
mnou v tomto zdaňovacom období v (spoločnej) domácnosti , ktorá
a) nemala vlastné príjmy a preto uplatňujem celú sumu4) alebo
b) mala vlastné príjmy nepresahujúce sumu ročnej výšky ustanovenú zákonom a preto uplatňujem sumu vo
výške rozdielu medzi touto sumou a vlastným príjmom manželky (manžela).4)
Do vlastného príjmu sa nezahrnuje zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky (napr. prídavok
na dieťa), štipendiá poskytované osobám sústavne sa pripravujúcim na povolanie a daňový bonus,
Zdaňovacie obdobie

Počet mesiacov Úhrn vlastného príjmu manželky (manžela)

Uplatňujem sumu:

3. na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 1 písm. a) zákona] z dôvodu, že úhrnná výška
dôchodku (dôchodkov), uvedeného v § 11 ods. 2 zákona nepresiahla v zdaňovacom období výšku ustanovenú
zákonom a preto uplatňujem sumu vo výške rozdielu medzi touto sumou a úhrnom dôchodku (dôchodkov).
Zdaňovacie obdobie

Úhrnná suma dôchodku (dôchodkov)

Uplatňujem sumu:

Ďalej vyhlasujem, že splňujem ustanovené podmienky (§ 11 zákona) a uplatňujem nárok na tieto ďalšie
nezdaniteľné časti základu dane [§ 11 ods. 1 písm. c), d) a e)]:
4. zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (poistenie) [§ 11 ods. 1 písm. c) zákona]
o zaplatení ktorých prikladám doklad (doklady) v úhrnnej výške : ............................. Sk,
Úhrnná suma
( 4+5+6)
5. zaplatené finančné prostriedky na účelové sporenie [§ 11 ods. 1 písm. d) zákona]
sa môže uplatniť
o zaplatení ktorých prikladám doklad (doklady) v úhrnnej výške: ............................... Sk,
najviac do výšky
6. zaplatené finančné prostriedky na životné poistenie [§ 11 ods. 1 písm. e) zákona]
12 000 Sk ročne
o zaplatení ktorých prikladám doklad (doklady) v úhrnnej výške : ............................... Sk.
II. Žiadam – nežiadam4) aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods.7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na
účely § 50 zákona).

V ........................................................... Dňa: ................................ Podpis žiadateľa:
1)

U cudzích štátnych príslušníkov sa vyplní dátum narodenia.
................................................................
Vyplní sa v prípade uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona.
3)
Tieto potvrdenia slúžia aj na účely dodatočného uplatnenia nároku na daňový bonus (36 ods. 5 zákona), ak zamestnanec v zdaňovacom
období nedosiahol do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré žiada vykonať ročné zúčtovanie, úhrn zdaniteľných príjmov
vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (§ 33 ods. 1 zákona) od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ktorému žiadosť predkladá.
4)
Nehodiace sa prečiarkne.
2)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ
Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI A DAŇOVÝ BONUS
ZA ROK ...................
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Meno a priezvisko zamestnanca :................................................................ Rodné číslo1): ...............................................
..

Adresa trvalého pobytu:................................................................................

I. časť

00

PSČ: ...............................................
(v Sk)

Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) v peňažnej
i v nepeňažnej forme, vrátane príjmov zo sociálneho fondu, doplatkov za minulé roky, okrem príjmov, ktoré
nie sú predmetom dane a príjmov oslobodených od dane.
Poistné a príspevky (§ 5 ods. 8 zákona)

01

Základ dane zaokrúhlený na celé koruny nadol [úhrn príjmov z r. 00 znížený o poistné a príspevky]
a) na daňovníka
b) na manželku (manžela)

02

Nezdaniteľné časti
základu dane

ods. 1 písm.

c) zaplatené a uplatnené príspevky na doplnkové
dôchodkové sporenie (poistenie)
d) zaplatená a uplatnená suma fin. prostriedkov
na účelové sporenie

podľa § 11 zákona

f)

e) zaplatená a uplatnená suma fin. prostriedkov na
životné poistenie
Spolu c) + d) + e) = max. 12 000 Sk

Spolu a) + b) + f)
03
04

Zdaniteľná mzda (r. 01 – r. 02)
Daň podľa § 15 zákona, zaokrúhlená na celé koruny nadol 2)

05

Nárok na daňový bonus (v úhrne na všetky vyživované deti podľa § 33 zákona) 2)

06

Daňový bonus priznaný a vyplatený všetkými zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane
(na všetky vyživované deti podľa § 33 zákona)

07

Daňový bonus na vyplatenie zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania (r.05 - r. 06 > 0)

08
09

Daňový bonus na vybratie od zamestnanca po vykonaní ročného zúčtovania (r. 05 - r. 06 < 0)
Úhrn preddavkov na daň, zrazených všetkými zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane

10

Daň na úhradu - nedoplatok dane (r. 04 - r. 05 + r. 06 – r. 09)

(+)

11

Preplatok dane – rozdiel v prospech zamestnanca (r. 04 - r. 05 + r. 06 – r. 09)

(-)

(§ 35 zákona), neupravený o daňový bonus

II. časť
Nedoplatok z ročného zúčtovania neupravený o daňový bonus (r. 04- r. 09 > 0)
12.
Preplatok z ročného zúčtovania neupravený o daňový bonus (r. 04 - r. 09 < 0)
13.

(v Sk)
(+)
(-)

Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto ročné zúčtovanie vykonal:
DIČ: ......................................... Tel.: .....................................

..........................................................................................
Obchodné meno a adresa

...........................................

..........................................

..........................

Ročné zúčtovanie vykonal

Dňa

1)
2)

Podpis a odtlačok
pečiatky zamestnávateľa,
ktorý je platiteľom dane

U cudzích štátnych príslušníkov sa uvedie dátum narodenia.
Na účely použitia 2% podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 zákona sa použije rozdiel riadkov 04 a 05
(§ 50 ods. 2 zákona - daň znížená o daňový bonus).

Poznámka: Tlačivo slúži pre zamestnanca aj ako doklad na účely § 39 ods. 5 a 6 zákona.

- 2 -

III. časť

Vyplní na žiadosť zamestnanca zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane v prípade, ak
zamestnanec, ktorému vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
podáva za toto zdaňovacie obdobie daňové priznanie (§ 39 ods. 6 zákona).
Na základe žiadosti zamestnanca, doručenej dňa ..........................., zamestnávateľ, ktorý je
platiteľom dane, týmto doplňuje doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok .....................
takto:
Zamestnancovi (meno a priezvisko)
................................................................................................................. bolo

Dňa 3)

V sume (Sk)

Zostatok 3)

xx

zrazené v úhrne (z r.10)
z toho
- daňový bonus (z r.08)
- nedoplatok (z r.12)

xx

vrátené v úhrne (z r.11)
z toho
- daňový bonus (z r.07)
- preplatok (z r.13)

V .............................................

Dňa:...............................
........................................
Podpis a odtlačok
pečiatky zamestnávateľa,
ktorý je platiteľom dane

3)

V prípade postupného zrážania nedoplatku dane z r. 10 alebo vracania preplatku dane z r. 11 sa uvedie zostávajúca
nezrazená (nevrátená) časť nedoplatku (preplatku) dane ku dňu doplnenia III. časti tlačiva ročného zúčtovania
a dátum poslednej vykonanej zrážky, resp. vrátenia. Ak bol nedoplatok dane z riadku 10 alebo preplatok dane z
riadku 11 ku dňu doplnenia III. časti tlačiva ročného zúčtovania zrazený (vrátený) v úhrnnej výške, uvedie sa nula.
(Odo dňa doplnenia III. časti tlačiva ročného zúčtovania zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane nepokračuje
vo vysporiadavaní dane zamestnanca, ktorému III. časť na jeho žiadosť doplnil.)

POTVRDENIE
o zúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o zrazených
preddavkoch na daň z týchto príjmov a o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse na
vyživované deti („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok):
..........................1)
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Meno a priezvisko daňovníka :.............................................................. Rodné číslo2): ..........................................
Adresa trvalého pobytu: ........................................................................

PSČ: .........................................

Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona)
01 v peňažnej i v nepeňažnej forme, vrátane príjmov zo sociálneho fondu a vrátane

doplatkov za minulé roky, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a príjmov
od dane oslobodených
(v Sk)

02 Zúčtované a vyplatené za mesiace (uvedie sa ich číselné označenie)
03

Poistné a príspevky (§ 5 ods. 8 zákona)

04 Čiastkový základ dane (r. 01 – r. 03 )
05 Úhrn preddavkov na daň zrazených podľa § 35 zákona

(bez uplatnenia daňového bonusu)

(v Sk)
(v Sk)
(v Sk)

Zníženie základu dane podľa § 11 zákona
06 a) na daňovníka

kal. mesiace

suma

Priznaný a vyplatený daňový bonus podľa § 33 zákona - meno, priezvisko dieťaťa3), narodený(á)
kal. mesiace

suma

1.
2.
3.
4.

07

5.
6.
7.
8.
9.

08

10.
Spolu 07

09 Zrazené a odvedené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (poistenie)
10 Označenie mesiacov, v ktorých sa na priznanie daňového bonusu zohľadnila nižšia min. mzda 4)
Vypracoval: .................................. Dňa:............................
Číslo telefónu: ...............................
DIČ, meno a adresa zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane:

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

....................................
Podpis a odtlačok pečiatky
zamestnávateľa, ktorý je
platiteľom dane

1)

Potvrdenie vyplní zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane a v riadkoch 06 a 07 uvedie číselné označenie mesiacov a úhrnnú sumu v Sk.
U cudzích štátnych príslušníkov sa uvedie dátum narodenia.
3)
V prípade uplatnenia ďalších detí sa uvedú údaje na druhej strane tlačiva v členení podľa tabuľky.
4)
§ 2 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
2)
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Žilinský samosprávny kraj
J. Kalinčiaka 14, 011 09 Žilina
Číslo spisu: 4967/2005/OF-004

Žilina 28. septembra 2005

Cenový výmer č. 39/2005
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:
Obec Kysucký Lieskovec
023 34 Kysucký Lieskovec
Klasifikácia produkcie: 93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
Len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy.
Výkop hrobu dospelá osoba
dieťa do 8 rokov
dieťa do 3 rokov

800 Sk
400 Sk
300 Sk

V cene je zahrnuté len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým, vrátane následného zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy. Cena za výkop je stanovená ako maximálna bez
ohľadu na druh a triedu zeminy, v ktorej sa výkop prevádza.
Klasifikácia produkcie: 93.03.12. Prevádzka pohrebných ústavov
Len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania.
Použitie chladiaceho zariadenia 1 deň/24 hodín

100 Sk

Uvedené maximálne ceny sú konečné. Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.
PaedDr. Jozef Tarčák, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 5029/2005/OF-005

Žiline 4. novembra 2005

Cenový výmer č. 40/2005
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:

Údržba mesta Kysucké Nové Mesto
Cesta do Rudiny 637
024 01 Kysucké Nové Mesto

Klasifikácia produkcie: 93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií

Len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy.

Výkop hrobu letné obdobie (od 16. 3. do 14. 11.)

2 094 Sk

Výkop hrobu zimné obdobie (od 15. 11. do 15. 3.)

2 612 Sk

V cene je zahrnuté len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým, vrátane následného zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy. Cena za výkop je stanovená ako maximálna bez
ohľadu na druh a triedu zeminy, v ktorej sa výkop prevádza.

Klasifikácia produkcie: 93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov

Len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania.

Použitie chladiaceho zariadenia 1 deň/24 hodín

73 Sk

Uvedené maximálne ceny sú konečné. Údržba mesta KNM nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.
PaedDr. Jozef Tarčák, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 4915/2005/OF-004

V Žiline 25. novembra 2005

Cenový výmer č. 41/2005
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decembra
2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších
územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:
Obec Nazbudská Lúčka
013 24 Nezbudská Lúčka
Klasifikácia produkcie: 93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
Len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania.
Použitie chladiaceho zariadenia 1 deň/24 hodín

167 Sk

Uvedená maximálna cena je konečná. Obecný úrad nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.
PaedDr. Jozef Tarčák
predseda

Číslo spisu: 5147/2005/OF-004

V Žiline 18. októbra 2005

Cenový výmer č. 42/2005
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decembra
2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších
územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:
Mestský podnik služieb, Turzovka
023 54 Turzovka
Klasifikácia produkcie: 90.00.12 Čistenie žúmp a septikov
Len pre domácnosť.
Fekálne vozidlo Praga V3S
1. 1 x čerpanie fekálií o obsahu cisterny 3,5 m3
2. Jazdný výkon za 1 km jazdy

572,40 Sk
29,80 Sk
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Klasifikácia produkcie: 90.00.30 Hygienické (čistiace) a podobné služby
Len čistenie a kropenie ulíc vykonávané pre mesto alebo obec.
Zametacie vozidlo IFA
749,70 Sk

Doba použitia 1 hodina zametania

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.
PaedDr. Jozef Tarčák, v. r.
Predseda

Číslo spisu: 5596/2004/OF-004

V Žiline 19.októbra 2005

Cenový výmer č. 43/2005
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decembra
2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších
územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:
Technické služby mesta Liptovský Hrádok
Ul. SNP 305
033 80 Liptovský Hrádok
Klasifikácia produkcie: 93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
Len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy.
Kopanie hrobov

2 200 Sk

Kopanie hrobov v sťažených podmienkach
príplatok max. do 50 % zo základnej ceny

3 300 Sk

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.
PaedDr. Jozef Tarčák, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 5075/2005/OF-003

V Žiline 20. októbra 2005

Cenový výmer č. 44/2005
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decembra
2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších
územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:
Obec Likavka
034 95 Likavka
Klasifikácia produkcie: 93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií

Len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy.

1. letné obdobie (od 16. 3. do 14. 11.)

2 150 Sk

2. zimné obdobie (od 15. 11. do 15. 3.)

2 750 Sk

Klasifikácia produkcie: 93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
Len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania.
Uloženie zomrelého v chladiacom zariadení:
do 24 hodín

350 Sk

do 48 hodín

550 Sk

do 76 hodín

750 Sk

Uvedené maximálne ceny sú konečné. Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.
PaedDr. Jozef Tarčák, v. r.
predseda

844
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Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Číslo spisu: 3174/2005-RU13
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

V Košiciach 14. 12. 2005

Cenový výmer č. 8/2005
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:
Brantner Krompachy s. r. o., Maurerova 51, 053 42 Krompachy, IČO: 36 199 800
Klasifikácia produkcie: 93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy
1. Výkop hrobu pre hrobku s jedným úložným miestom – letné obdobie
– zimné obdobie

1 904 Sk
2 261 Sk

2. Výkop hrobu pre hrobku s dvoma úložnými miestami – letné obdobie
– zimné obdobie

2 618 Sk
2 856 Sk

3. Výkop hrobu pre uloženie do zeme s jedným úložným miestom
– letné obdobie
– zimné obdobie

2 142 Sk
2 499 Sk

4. Výkop detského hrobu pre dieťa do 1 roka

714 Sk

5. Výkop detského hrobu pre dieťa do 10 rokov

952 Sk

Klasifikácia produkcie: 93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom
zariadení do zákonnej lehoty pochovania
Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení za každý započatý deň
Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
RNDr. Rudolf Bauer, v. r.
predseda

180 Sk
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