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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva 

1.1 Novela Zákona o zdravotnom poistení platná od 1.1.2018 

Zrušenie možnosti uplatňovať odpočítateľnú položku z vymeriavacieho základu zamestnávateľa 

Legislatíva: 

Zmena v Zákone o zdravotnom poistení podľa novely č. 351/2017 

(4) Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely platenia poistného je vymeriavací základ jeho zamestnanca neznížený 
o odpočítateľnú položku podľa § 13a, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.  

(5) Vymeriavací základ zamestnávateľa pre platbu poistného za zamestnanca je vymeriavací základ každého 
zamestnanca podľa odseku 1 za rozhodujúce obdobie neznížený o odpočítateľnú položku podľa § 13a a upravený 
podľa odseku 9. 

 

Usmernenie MZ SR k zmene v uplatňovaní odpočítateľnej položky od 1.1.2018: 

Usmernenie k výpočtu a vykazovaniu odpočítateľnej položky (od 2018) 

 

Informácie VšZP k zmenám v platení poistného od 1.1.2018 

Zmeny od 01.01.2018 

 

S platnosťou od mzdy za január 2018 sa ruší uplatnenie odpočítateľnej položky z vymeriavacieho základu 
zamestnávateľa. To znamená, že preddavok na poistné za zamestnávateľa sa od 01.01.2018 vypočítava 
z položky mesačného výkazu „Celková výška príjmu“. Preddavok na poistné za zamestnanca sa vypočítava 
ako doposiaľ z položky mesačného výkazu „Vymeriavací základ“, ktorý je znížený o odpočítateľnú položku. 

 

Pri zamestnaní cudzinca vznikne zdravotné poistenie len v prípade, že zamestnanec má zmluvne 
dohodnutú odmenu vo výške platnej sumy minimálnej mesačnej mzdy, od 1.1.2018 odmenu v sume 
480 eur 

Legislatíva: 

Zmena v Zákone o zdravotnom poistení podľa novely č. 351/2017 

§ 3 Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia 

(3) Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, ak nie je 
zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát”) a  

a) vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je 
organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 
písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom3aa) pre 
zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, 
ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva, 

http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/financovanie/2018/Usmernenie_OP_2018.rtf
https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zmeny-od-01-01.2018/
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3aa) § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. 

§ 38el Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 
(1) Fyzickej osobe, ktorej vzniklo verejné zdravotné poistenie podľa § 3 ods. 3 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 
2017 a ktorá nemá dohodnutý mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa §10b ods. 1 písm. a) najmenej v sume určenej 
osobitným predpisom3aa) pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, zaniká verejné zdravotné poistenie 
k 31. decembru 2017. 
Usmernenie MZ SR k zmenám platným od 1.1.2018: 

Usmernenie k vzniku účasti na verejnom zdravotnom poistení od 1. januára 2018 

Informácie VšZP k zmenám v platení poistného od 1.1.2018 

Zmeny od 01.01.2018 

V súvislosti so zmenami pri zamestnávaní cudzincov sme uvoľnili kontrolu na zápis zdravotného poistenia pri 
pridávaní role so špecifikáciou pracovný pomer. Po novom systém pridá na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné 
poistenie položku zamestnanec – platí vždy, keď bude označené políčko Platí zdravotné poistenie, a to bez 
ohľadu na špecifikáciu pridávanej role. Položku neplatí poistné systém pridá vždy, keď políčko Platí zdravotné 
poistenie nebude označené, a to bez ohľadu na špecifikáciu pridávanej role. 

 

 

Pri účasti zamestnanca na štrajku v súvislosti s uplatnením jeho hospodárskych a sociálnych práv 
zamestnanec je aj naďalej samoplatiteľom, ale poistné sa doplatí až v ročnom zúčtovaní zdravotného 
poistenia 

Legislatíva: Zákon o zdravotnom poistení 

§ 16 Preddavok na poistné 

(8) Výška preddavku na poistné 

d) poistenca podľa § 11 ods. 2 z dôvodu jeho účasti na štrajku v súvislosti s uplatnením jeho hospodárskych a sociálnych práv (ďalej len 
„štrajk“) je 0 eur. 

§ 19 Ročné zúčtovanie poistného 

(1) ...Ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa nemusí vykonať za poistenca, 

a) ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka nebol samostatne zárobkovo činnou osobou, nebol poistencom, ktorý má príjem z 
dividend, nebol zamestnancom, ktorého príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky sa znížil alebo mal znížiť o odpočítateľnú položku, 
nebol platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2 z dôvodu jeho účasti na štrajku,... 

§ 24 Povinnosti platiteľa poistného 

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom... je povinný 

o) písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného z dôvodu 
účasti zamestnanca na štrajku spôsobom určeným úradom. 

http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/financovanie/2018/usmernenie-2018.rtf
https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zmeny-od-01-01.2018/
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Zamestnanec, ak nemá iného platiteľa poistného, stáva sa samoplatiteľom, ale nebude povinný prihlásiť sa 
do zdravotnej poisťovne ako samoplatiteľ a nebude platiť preddavky na zdravotné poistenie za tento deň ako 
samoplatiteľ, ako tomu bolo doteraz. Poistné samoplatiteľa za tento deň sa mu vypočíta v ročnom zúčtovaní 
preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré mu bude povinná vykonať zdravotná poisťovňa. 

Informácie VšZP k zmenám v platení poistného od 1.1.2018 

Zmeny od 01.01.2018 

Nový kód do oznámenia zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie 

Ak sa zamestnanec zúčastní zákonného štrajku, s platnosťou od 1.1.2018, podľa Metodického usmernenia 
ÚDZS MÚ 12/4/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na 
VZP voči zdravotnej poisťovni zamestnávateľ oznámi zdravotnej poisťovni túto skutočnosť osobitným 
spôsobom – kódom 2S. Pre tento účel bola na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie pridaná nová 
položka zamestnanec – neplatí S. Táto položka kráti počet dní zdravotného poistenia, a do oznámenia sa 
obdobie do nej zadané vykazuje pod kódom 2S. 

1.2 Novela Zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2018 

Nový typ dôchodku výsluhový – zo zahraničia, rozšírenie typov dôchodkov, kedy si zamestnanec 
nemôže pri výpočte preddavkovej dane uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane 

Legislatíva: 

Znenie Zákona o dani z príjmov na základe novely č. 344/2017 

§ 11 Nezdaniteľné časti základu dane 

(6) Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 2, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho 
obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo 
sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia 
rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku22) alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len „dôchodok”) 
alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich 
zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 
2. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2, zníži sa základ dane 
podľa odseku 2 len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2 a vyplatenou sumou 
dôchodku. 

§ 52zn Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 

(5) Ustanovenie § 11 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát uplatní pri výpočte dane za zdaňovacie 
obdobie roka 2017. 

 

Do zoznamu dôchodkov na záložke Osobné/ Poistenia/ Dôchodky bol pridaný dôchodok výsluhový – zo 
zahraničia. Zadanie dôchodku nemá vplyv na výpočet odvodov ani exekúcií. Má vplyv len na výpočet 
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v ročnom zúčtovaní dane. 

 

UPOZORNENIE: Upozorňujeme zamestnávateľov, že s platnosťou od 1.1.2018 si už poberateľ výsluhového 
dôchodku zo zahraničia nemôže pri výpočte preddavkovej dane uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane 
na daňovníka, čo je uvedené aj vo vyhlásení k dani pre rok 2018. 

 

UPOZORNENIE: Nový typ dôchodku ovplyvní na základe prechodných ustanovení výpočet nezdaniteľnej časti 
základu dane na daňovníka rovnako ako napríklad dôchodok starobný už v ročnom zúčtovaní dane za rok 
2017, čo je uvedené aj v žiadosti k ročnému zúčtovaniu dane za rok 2017. 

 

https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zmeny-od-01-01.2018/
http://www.udzs-sk.sk/documents/14214/92090/MU+%C4%8D++12_4_2014_web.pdf/c19553b6-aa7f-418f-ae69-c3d12237f67f
http://www.udzs-sk.sk/documents/14214/92090/MU+%C4%8D++12_4_2014_web.pdf/c19553b6-aa7f-418f-ae69-c3d12237f67f
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Doprava do zamestnania 

Legislatíva: 

Znenie Zákona o dani z príjmov na základe novely č. 344/2017 

§ 5 Príjmy zo závislej činnosti 

(7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako 

m) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na 
miesto výkonu práce a späť podľa § 19 ods. 2 písm. s) vo výške rozdielu medzi sumou výdavkov preukázateľne 
vynaložených zamestnávateľom a sumou hradenou zamestnancami zamestnávateľovi za takto poskytnutú dopravu 
pripadajúceho na príslušného zamestnanca, ak úhrada od zamestnancov v úhrne dosiahne aspoň  

1. 60 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom na zabezpečenie takejto dopravy; ak úhrada 
od zamestnancov v úhrne nedosiahne aspoň 60 %, do základu dane (čiastkového základu dane) zamestnanca sa zahrnie 
plnenie vo výške rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou 60 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených 
zamestnávateľom a úhradou od zamestnancov pripadajúce na zamestnanca, alebo  

2. 30 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom na zabezpečenie takejto dopravy, pričom 
prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke a takýto spôsob dopravy na miesto 
výkonu práce využíva najmenej 30 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov;24c) ak úhrada od 
zamestnancov v úhrne nedosiahne aspoň 30 %, do základu dane (čiastkového základu dane) zamestnanca sa zahrnie 
plnenie vo výške rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou 30 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených 
zamestnávateľom a úhradou od zamestnancov pripadajúce na zamestnanca. 

V rámci tejto legislatívnej úpravy očakávame metodické usmernenie zo strany Finančnej správy SR 
a akékoľvek dopyty na túto tému, prosím, posielajte priamo Finančnej správe. 

Ak bude potrebné zaúčtovať zamestnancovi tú časť nepeňažného plnenia, ktorá je od dane oslobodená, 
použite položku SMF60822 Príjmy od dane oslobodené, viac o položke je uvedené v príručke Mzdové položky 
systému Humanet. 

Ako správne zaradiť do výpočtu miezd tú časť plnenia, ktorá sa má zdaniť, nevieme, čakáme usmernenie. 

1.3 Daňové tlačivá pre rok 2018 

Mesačný daňový prehľad 

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Daňové výkazy bolo sprístupnené tlačivo mesačného 
daňového prehľadu pre rok 2018. Podľa Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. MF/017957/2017-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti na zdaňovacie obdobie roku 2018 Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky určuje vzor tlačiva Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z 
príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) 
zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej 
len „prehľad“), ktoré bolo uverejnené oznámením Ministerstva financií SR MF/021444/2015-721 zo dňa 
12.10.2015 na zdaňovacie obdobie roku 2016. 

V súlade s poučením na vyplnenie prehľadu na zdaňovacie obdobie 2018 došlo v I. časti – Preddavky na daň 
k spresneniu textu k riadku 8, na ktorom zamestnávateľ uvedie skutočne odvedené preddavky na daň za 
príslušný kalendárny mesiac vrátane preddavkov na daň odvedených za predchádzajúce mesiace bežného 
zdaňovacieho obdobia. Zamestnávateľ, ktorý bude vypĺňať III. časť – Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu 
daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie, vyplní číslo účtu len vo formáte IBAN a číslo účtu v 
pôvodnom tvare nevyplní. 

Z poučenia k prehľadu: 

I. časť ►Riadok 8 ►suma ►uvádza sa skutočne odvedená suma preddavkov na daň za príslušný kalendárny mesiac 
vrátane preddavkov na daň odvedených za predchádzajúce mesiace bežného zdaňovacieho obdobia (napr. preddavky 
na daň za mesiac január a február 2018 odvedené v marci 2018 sa uvedú na riadku 8 v prehľade za február 2018). 

III. časť ►Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie – vyplní sa podľa 
predtlače. Ak zamestnávateľ žiada správcu dane o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej 
prémie na účet, vyplní číslo účtu len vo formáte IBAN a číslo účtu v pôvodnom tvare nevyplní. Číselné údaje sa 
zarovnávajú vpravo. 
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Oznámenie o zrážkovej dani 

Na základe informácie zverejnenej na stránke Finančnej správy SR v sekcii Elektronické formuláre platí pre 
rok 2018 nové tlačivo oznámenia o zrážkovej dani podľa § 43 ods. 11. 

 

Nové tlačivo bolo zapracované do voľby Tlače a výstupy/ Výkazy/ Daňové výkazy/ 2018. 

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme 

Na základe informácie zverejnenej na stránke Finančnej správy SR v sekcii Vzory tlačív vydaných FR SR, MF 
SR a orgánmi EÚ/ Tlačivá používané v súvislosti s príjmami so závislej činnosti podľa § 5 ZDP sa pre rok 2018 
použije rovnaké tlačivo potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti ako bolo použité 
pre rok 2017. 

 

Možnosť pridať dieťa – cudzinca, ktoré nemá pridelené rodné číslo a jeho zápis do potvrdenia o zdaniteľnom 
príjme 

Bol upravený spôsob zápisu údajov na záložku Osobné/ Identifikácia/ Rodinné vzťahy do tabuľky Zoznam 
rodinných príslušníkov. 

Ak si daňový bonus uplatňuje cudzinec (za splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok), a dieťa 
nemá pridelené rodné číslo, pri jeho pridávaní užívateľ označí políčko Osoba nemá RČ. Označením políčka 
sa skryje políčko Rodné číslo, ktoré je u dieťaťa so slovenskou štátnou príslušnosťou povinné. Tak má užívateľ 
možnosť zadať u dieťaťa – cudzinca len dátum narodenia. 

 

Podali sme dopyt na Finančnú správu SR, ako správne zapisovať dieťa – cudzinca do potvrdenia 
o zdaniteľnom príjme, ak nemá rodné číslo. Z odpovede citujeme: „daňovník (cudzí štátny príslušník) si môže 
uplatniť u zamestnávateľa daňový bonus  mesačne len ak má povolenie na trvalý pobyt.  Ak dieťa nemá rodné 
číslo, uvedie len dátum narodenia s príp. poznámkou cudzinec.“ V tejto súvislosti bol upravený zápis dieťaťa 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
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– cudzinca bez rodného čísla do potvrdenia o zdaniteľnom príjme tak, že sa do stĺpca Rodné číslo zapíše 
dátum narodenia. 

 

Úprava bola zahrnutá do spracovania potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2017 a ďalšie. 

UPOZORNENIE: Je možné, že užívateľ použil taký spôsob zápisu dieťaťa, kde kontrola zapracovaná nie je 
(napr. pri importe), a vytvoril tak záznam, kde síce políčko Osoba nemá RČ nie je označené, ale v zázname 
je zadaný len dátum narodenia dieťaťa. Toto zadanie je považované za nesprávne zadaný údaj, 

 

a v tomto prípade sa dátum narodenia do stĺpca Rodné číslo nezapíše. Je to preto, aby si užívateľ uvedomil, 
že ak je dieťa slovenskej štátnej príslušnosti, musí sa rodné číslo do jeho evidencie doplniť. Ale ak ide o dieťa 
– cudzinca, je potrebné označiť políčko Osoba nemá RČ. 

 

1.4 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2017 

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Vyrovnanie dane bola doplnená funkcia výpočtu ročného 
zúčtovania preddavkov na daň (ďalej len RZD) za rok 2017. 

Podrobne je postup spracovania RZD v systéme Humanet popísaný v prílohe sprievodného listu. 

Podľa Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/017957/2017-721 o určení vzorov tlačív 
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej 
činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2017 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nový vzor tlačiva 
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 
(rok), ktoré bolo zapracované do volieb Ročné zúčtovanie dane 1. strana a Ročné zúčtovanie dane 2. strana. 
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Dôležité čísla pre výpočet ročného zúčtovania dane 

životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu platné k 1.1.2017 198,09 € 

základná ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 
písm. a) ZDP = (19,2 x 198,09) 

3 803,33 € 

minimálna mzda platná k 1.1.2017 

   6-násobok 

   12-násobok 

435 € 

2 610 € 

5 220 € 

výška zamestnaneckej prémie, ak sa použije základ dane zo sumy 12-násobku 
minimálnej mzdy 

Pre rok 2017 je základ dane zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy väčší ako suma 
NČZD 3803,33 (kvôli odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie). 

0 € 

ročný daňový bonus = (12 x 21,41) 256,92 € 

sadzba dane podľa § 15 ZDP 

   z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 35 022,31 € = (176,8 x 198,09) 

   z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 35 022,31 € 

 

19 % 

25 % 

nezdaniteľná časť základu dane – príspevky na DDS – max. ročná suma 180 € 

Základné podmienky pre uplatnenie zamestnaneckej prémie za rok 2017 u zamestnanca, ktorý 
požiadal o ročné zúčtovanie dane 

Zamestnanec, ktorý mal posudzované príjmy pre výpočet zamestnaneckej prémie vo výške od 6-násobku do 
12-násobku minimálnej mzdy v roku 2017 nebude mať nárok na zamestnaneckú prémiu, keďže základ dane 
z 12-násobku minimálnej mzdy kvôli odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie je väčší ako ročná suma 
nezdaniteľnej časti základu dane a výpočet určený vzorcom dáva mínusovú hodnotu; 

Nárok na zamestnaneckú prémiu môže vzniknúť zamestnancovi, ktorý mal posudzované príjmy pre výpočet 
zamestnaneckej prémie vyššie ako 12-násobok minimálnej mzdy, ale v roku 2017 zaplatil vysoké odvody, 
napr. z dôvodu zaplatenia nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, a jeho základ dane je tak 
nízky, že výpočet určený vzorcom dáva kladnú hodnotu.  

Aj v tomto prípade musí zamestnanec splniť ďalšie zákonné podmienky určené pre nárok na zamestnaneckú 
prémiu: 

- zamestnanec poberal posudzované príjmy pre výpočet zamestnaneckej prémie aspoň 6 kalendárnych 
mesiacov (nezapočítajú sa kalendárne mesiace, v ktorých mal príjmy len na „dohodu“); 

- zamestnanec na účely výpočtu zamestnaneckej prémie nebol k 1. januáru 2017 poberateľom 
predčasného starobného alebo starobného dôchodku a poberateľom výsluhového dôchodku, resp. mu 
tieto dôchodky neboli spätne k tomuto dátumu priznané; 

- nemal príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) body 4. a 5. Zákona o dani z príjmov; 
- na zamestnanca nebol poskytnutý príspevok na podporu udržania v zamestnaní podľa § 50a Zákona 

o službách zamestnanosti. 

Pomôcka – výpočet nezdaniteľných častí základu dane 

Na stránke www.humanet.sk v časti Mzdový a účtovný poradca nájdete pomôcku – výpočtovú tabuľku, v ktorej 
si môžete skontrolovať postup a správnosť výpočtu tej-ktorej nezdaniteľnej časti základu dane pre RZD za rok 
2017. 

Pomôcka je súbor xlsx. V nej najdôležitejšou časťou je Automatický výpočet nezdaniteľnej časti. Editovateľné 
sú len políčka zvýraznené zelenou farbou. Vpísaním sumy čiastkového základu dane, sumy dôchodku, príjmu 
manželky a uhradenej sumy príspevkov na DDS sa vypočítajú nielen jednotlivé sumy nezdaniteľných častí 
základu dane, ale aj ich súčet. 

1.5 Ročné daňové hlásenie za rok 2017 

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Daňové výkazy bolo sprístupnené tlačivo ročného 
daňového hlásenia za rok 2017. Podľa Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. MF/017957/2017-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2017 Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky určuje vzor tlačiva Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej 
činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné 
plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii 

http://www.humanet.sk/
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a o daňovom bonuse )ďalej len „hlásenie“), ktoré bolo uverejnené oznámením Ministerstva financií SR 
MF/021619/2014-721 zo dňa 19.09.2014 na zdaňovacie obdobie roku 2014. 

V súlade s poučením na vyplnenie hlásenia za zdaňovacie obdobie 2017 došlo v I. časti – Vyúčtovanie dane, 
k úprave textu k riadku 8, na ktorom zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, uvedie sumu odvedených 
preddavkov za bežné zdaňovacie obdobie, zníženú o preddavky na daň, ktoré správca dane za bežné 
zdaňovacie obdobie vrátil v súlade s § 40 ods. 8 ZDP. Zamestnávateľ do tejto sumy uvádza aj tie preddavky 
na daň, ktoré uhradí po skončení bežného zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie hlásenia, ak sa 
vzťahujú k tomu bežnému zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa hlásenie podáva. Vzhľadom na časovú 
ohraničenosť postupu podľa § 11 ods. 8 ZDP zamestnávateľ číselné údaje v IV. časti hlásenia na riadku 9 a 
v. časti hlásenia na riadku 8 nevypĺňa. 

Z poučenia k hláseniu: Riadok 8 ► uvádza sa suma odvedených preddavkov za bežné zdaňovacie obdobie, znížené o 
preddavky na daň, ktoré správca dane za bežné zdaňovacie obdobie vrátil v súlade s § 40 ods. 8 zákona. Zamestnávateľ 
do tejto sumy uvádza aj tie preddavky na daň, ktoré uhradí po skončení bežného zdaňovacieho obdobia do lehoty na 
podanie hlásenia, ak sa vzťahujú k tomu bežnému zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa hlásenie podáva (napr. preddavok 
splatný v decembri 2017, ktorý zamestnávateľ uhradil vo februári 2018, t. j. do lehoty na podanie hlásenia, avšak vzťahuje 
sa k bežnému zdaňovaciemu obdobiu roka 2017). Do tejto sumy sa nezapočítavajú preddavky na daň platené 
zamestnávateľom na ďalšie zdaňovacie obdobie. 

Zákon o dani z príjmov 

§ 40 ods. 8 

Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odviedol preddavky na daň alebo daň vyššou sumou, ako bol povinný odviesť, 
a nemôže o túto sumu znížiť odvod preddavkov na daň, požiada správcu dane o vrátenie tejto sumy. Rovnaký postup sa 
môže uplatniť aj v prípade rozdielu vyplývajúceho z ročného zúčtovania. Správca dane vráti požadovanú sumu 
zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 

Podrobný popis spracovania ročného daňového hlásenia v systéme Humanet je v prílohe sprievodného listu. 

1.6 Aktualizácia príspevkov v Mzdovom a účtovnom poradcovi 

Na stránke systému Humanet www.humanet.sk v sekcii Podpora/ Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy boli 
upravené alebo aktualizované tieto príspevky: 

- Nezdaniteľné časti základu dane 2017 

- Exekúcie 

- Ostatné povinnosti – mzdy 

- Prehľad kódov do oznámenia ZP 

1.7 Aktualizácia užívateľských príručiek 

Na stránke systému Humanet www.humanet.sk v sekcii Podpora/ Príručky a návody/ Mzdy a personalistika 
boli aktualizované tieto príručky: 

- Ako začať – personalistika a mzdy v. 9.2 
- Ako začať – vytváranie zostáv v. 3.3 
- Mzdové položky v systéme Humanet v. 3.2 
- Užívateľská príručka – časť I. v. 9.1 
- Užívateľská príručka – časť II. v. 9.1 

2 Nová funkcia Import do evidencie Osoba a Rola 

Do voľby Personálne údaje bola zapracovaná nová funkcia, ktorá bude slúžiť na vytváranie novej evidencie 
Osoba a Rola importom z dodávateľom určeného xlsx súboru. 

Kliknutím na tlačidlo Stiahnuť si stiahnete prázdny xlsx súbor, určený na naplnenie údajov o zamestnancoch. 
Kliknutím na tlačidlo Načítať sa načíta vyplnený xlsx súbor. 

 

http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/poradca/mzdy
http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/prirucky-navody/mzdy
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Po načítaní súboru sa zobrazí v 5. kroku tlačidlo Importovať, a pod ním záložky Záznamy pre import 
a Záznamy vylúčené z importu. 

 

Kliknutím na Popis funkcie si stiahnete podrobný popis funkcie a popis pravidiel pre vyplnenie jednotlivých 
stĺpcov importného súboru. 

3 DDS – nová funkcia – možnosť nastaviť hornú hranicu pre výpočet základu pre DDS 
u zamestnancov zaradených do 3. alebo 4. kategórie 

Do skupiny systémových konštánt Doplnkové dôchodkové sporenie bola doplnená konštanta DDSRCMAX 
Kontrolovať maximálnu zákonnú hranicu príspevku pri 3. a 4. kategórii, pomocou ktorej má užívateľ možnosť 
zapnúť funkciu, ktorá u zamestnancov zaradených podľa § 2 ods. 2 Zákona č. 650/2004 o doplnkovom 
dôchodkovom sporení do tretej alebo do štvrtej kategórie, pri výpočte základu na doplnkové dôchodkové 
sporenie ohraničí jeho maximálnu sumu na sumu maximálneho vymeriavacieho základu na starobné 
poistenie. Zákon totiž v § 13 ods. 3 určuje zamestnávateľovi len dolnú hranicu – najmenej 2 % vymeriavacieho 
základu zamestnanca na platenie poistného na dôchodkové poistenie. Ak však príjem zamestnanca presiahne 
maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie, systém doteraz vypočítal 
príspevok z celkových príjmov vstupujúcich do vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie – čo nie je 
zakázané, ale pre zamestnávateľa to vzhľadom na vysoké náklady nemusí byť prijateľné. Pri zapnutej 
konštante systém v rovnakom prípade vypočíta príspevok najviac z maximálneho vymeriavacieho základu na 
starobné poistenie. Ak zamestnanec neplatí odvody na dôchodkové poistenie, základ na DDS sa vypočíta 
z hrubej mzdy. V tomto prípade k ohraničeniu vymeriavacieho základu na DDS na maximálnu sumu nedôjde. 

4 Ďalšie úpravy a vylepšenia 

4.1 Úprava zápisu údajov do stĺpca Text v reporte po spracovaní výplatnej pásky mailom 

Pri odosielaní viacerých výplatných pások na jednu mailovú adresu systém zasiela jeden mail, v ktorom je x 
výplatných pások. V reporte sa však do stĺpca Text zapísal záznam len z prvej role, z ktorej sa posielala 
výplatná páska. Po úprave sa do stĺpca Text zapíše za každú rolu, za ktorú bol do prílohy mailu pridaný súbor 
výplatnej pásky, samostatný záznam. 
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4.2 Zapracovanie modálnych okien do zadávania údajov o nemoci 

Do zadávania údajov na záložky Osobné/ Nemoci a Rola/ Nemoci/ Nemoci boli zapracované modálne okná. 

Modálne okno na záložke Osobné/ Nemoci pri pridávaní novej nemoci: 

 

Modálne okno na záložke Osobné/ Nemoci po opakovanom vstupe do záznamu cez pero: 

 

V tomto okne sme zmenili spôsob „odpojenia“ nemoci zadanej cez osobu od konkrétnej roly. Už nie je potrebné 
vstupovať do záznamu, ale v stĺpci Platná pre rolu sú k dispozícii označovacie políčka. 

Modálne okno na záložke Rola/ Nemoci/ Nemoci po vstupe do záznamu cez pero na začiatku riadku: 
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Modálne okno na záložke Rola/ Nemoci/ Nemoci po vstupe do záznamu cez pero na konci riadku. Obdobné 
modálne okno sa zobrazí aj po vstupe do záznamu cez pero na konci riadku na záložke Osobné/ Nemoci. 

 

Aj naďalej je možné pomocou tlačidla plus rozkliknúť jednotlivé časti formulára. 

 

5 Oprava chyby prečíslovania poradia položky vo výplatných páskach a rekapituláciách 

Bola opravená chyba prečíslovania poradia položky v definícii výplatnej pásky a rekapitulácie. 

 

Ing. Martina Lapšová, metodik, HOUR, spol. s r. o. 
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PRÍLOHY 

6 Spracovanie ročného zúčtovania dane za rok 2017 

6.1 Základný postup pri spracovaní ročného zúčtovania dane 

Základný postup pre vykonanie ročného zúčtovania dane (ďalej len RZD): 

1. Načítanie údajov za príslušný rok – voľba Načítanie údajov, tlačidlo Načítať. 

2. Manuálne doplnenie údajov pre výpočet RZD – voľba Spracovanie údajov. 

3. Výpočet výsledku RZD – tlačidlo Prepočítať. 

4. Uzamknutie výpočtu RZD – označovacie políčko RZD vykonané (dôležité pre zahrnutie do V. časti ročného 
daňového hlásenia). 

5. Prenesenie výsledku RZD do miezd – označenie políčka Preniesť do miezd prípadne políčka Preniesť 
nedoplatok do 5 € u každého zamestnanca, u ktorého je potrebné výsledok preniesť do miezd; následne voľba 
Prenos údajov. 

6. Tlačenie jednotlivých formulárov. 

 

Po vstupe do voľby Vyrovnanie dane je potrebné zvoliť obdobie, za ktoré sa bude RZD vykonávať, resp. za 
ktoré obdobie chce užívateľ tlačiť výstupné zostavy. Pre výber kliknite na riadok s príslušným rokom. 

Zobrazí sa formulár, v ktorom v ľavej časti VYROVNANIE DANE sú voľby, pomocou ktorých sa vykoná výpočet 
RZD a prenos výsledku do miezd, a v pravej časti TLAČE A VÝSTUPY sú voľby pre tlač jednotlivých 
formulárov súvisiacich s RZD. 

 

UPOZORNENIE: Zoznam volieb v jednotlivých rokoch môže byť rôzny, keďže vyrovnanie dane je pre každý 
rok samostatnou funkciou. 

6.2 Voľba Načítanie údajov 

Voľba Načítanie údajov slúži na načítanie údajov pre zvolené obdobie spracovania. 

UPOZORNENIE: V prípade, že o RZD požiada zamestnanec, ktorému v organizácii pracovný pomer skončil 
a jeho rola je zaradená do neaktívnych dát, pred načítaním údajov je potrebné presunúť z neaktívnych rolí 
aspoň jednu rolu, najlepšie tú, do mzdy ktorej sa výsledok RZD má zapísať. Systém načíta údaje za celý rok 
za osobu (spočíta príjmy zo všetkých rolí osoby). 

UPOZORNENIE: Za zdaňovacie obdobie roku 2017 už nie je možné uplatniť si dobrovoľné príspevky 
zamestnanca na starobné dôchodkové sporenie (SDS) ako nezdaniteľnú časť základu dane. V tejto súvislosti 
bol z tlačiva ročného zúčtovania dane vypustený príslušný riadok. 

Podľa § 11 ods. 11 Zákona o dani z príjmov sa pri výpočte úhrnu príspevkov na DDS platených 
zamestnávateľom za zamestnanca, ktorý je účastníkom tohto sporenia, použije postup podľa § 4 ods. 3 
Zákona o dani z príjmov, t. j. príspevky na DDS uhradené zamestnávateľom za zamestnanca do 31.1. po 
skončení zdaňovacieho obdobia sú súčasťou úhrnu príspevkov na DDS za toto zdaňovacie obdobie. 
Zamestnanci, ktorí si príspevky na DDS platia sami, postup podľa § 4 ods. 3 Zákona o dani z príjmov 
neuplatnia. 

Z ročného zúčtovania dane bol tiež vypustený riadok suma uplatnených úhrad zdravotníckeho pracovníka, 
o ktorú sa zvyšuje základ dane... a s ním súvisiaci riadok základ dane [upravený a zaokrúhlený...]. 
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UPOZORNENIE: Označenie políčka RZD vykonané slúži na uzamknutie výpočtu ročného zúčtovania dane 
a jeho ochranu pred prípadným neúmyselným prepísaním. V prípade, že opätovne spustíte načítanie údajov, 
tie záznamy, ktoré nie sú uzamknuté pred prepisovaním (nie je označené políčko RZD vykonané), sa znova 
načítajú a údaje zadané ručne sa z výpočtu odstránia. Na túto skutočnosť systém upozorní hlásením. 

 

Okrem hromadného načítania údajov, ktoré sa musí vykonať aspoň raz, je možné pomocou tlačidla Načítať 
v hornej časti formulára Spracovanie vyrovnania dane načítať údaje len za vybranú osobu. 

 

6.3 Voľba Spracovanie údajov 

Voľba Spracovanie údajov slúži na vstup do RZD a ďalšie úpravy potom, ako sa načítali údaje pomocou voľby 
Načítanie údajov. 

 

UPOZORNENIE: Ak sa voľba Načítanie údajov nespustí aspoň raz, nie je možné spracovávať RZD cez voľbu 
Spracovanie údajov (tabuľka Spracovanie údajov vyrovnania dane je prázdna). 

V stĺpci RZD vykonané je zobrazená informácia o tom, či je označené políčko RZD vykonané. 

 

V stĺpci Preniesť do miezd je zobrazená informácia o tom, či je označené políčko Preniesť do miezd. 

 

V stĺpci Prenesené je informácia o tom, či bol výsledok z ročného zúčtovania zapísaný na záložku Mzdy/ 
Ručná úprava mzdy. 

 

Pre vstup do údajov RZD kliknite na pero u vybraného záznamu v tabuľke Osoby vo formulári Spracovanie 
údajov vyrovnania dane. Otvorí sa formulár Spracovanie vyrovnania dane. Formulár je pre prehľadnosť 
rozdelený do niekoľkých častí, ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia. Pri vytváraní názvov jednotlivých 
políčok formulára boli použité výrazy, ktoré sa uvádzajú v tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Pre 
lepšiu orientáciu boli políčka, z ktorých sa údaje zapisujú do tlačiva ročného zúčtovania dane, označené číslom 
riadku. 

UPOZORNENIE: Formulár Spracovanie vyrovnania dane zodpovedá vždy platnej legislatíve ročného 
zúčtovania dane pre daný rok. 
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Časť, ktorá identifikuje osobu, za ktorú sa spracováva RZD, a v ktorej sa vyberá rola, do ktorej sa 
zapíšu výsledky výpočtu RZD 

 

Osoba – políčko slúži na výber zamestnanca, za ktorého chce zamestnávateľ spracovať RZD. 

Meno daňovníka – v políčku sa zobrazí meno a priezvisko zamestnanca zo záložky Osobné/ Identifikácia/ 
Základné údaje. 

Rodné číslo – v políčku sa zobrazí rodné číslo zamestnanca zo záložky Osobné/ Identifikácia/ Základné údaje. 

Ak systém rodné číslo v políčku nezobrazil, tento údaj nie je uvedený v údajoch zamestnanca. V tomto prípade 
systém do tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vpíše namiesto rodného čísla dátum narodenia (napr. 
v prípade cudzieho štátneho príslušníka). 

Bydlisko – v políčku sa zobrazí adresa, v ktorej je nastavený typ trvalé bydlisko zo záložky Osobné/ 
Identifikácia/ Adresy. 

Pracovný pomer – v políčku sa zobrazí tá rola, do ktorej systém prenesie výsledok RZD. Ak má zamestnanec 
zadaný súbeh viacerých pracovných pomerov, v  políčku sa automaticky uvedie ten, v ktorom sa počítala daň. 
Užívateľ môže výberom zmeniť rolu, do ktorej sa zapíše výsledok RZD. 

 

Časť, kde sa uvádzajú údaje z Potvrdenia o zdaniteľnom príjme 

Pridanie údajov od viacerých iných platiteľov – zamestnávateľov 

Do spracovania RZD bolo zapracované vylepšenie, ktoré umožní užívateľovi zadať údaje z viacerých 
potvrdení o zdaniteľnom príjme od iných zamestnávateľov samostatne za každého zamestnávateľa s tým, že 
systém tieto údaje do jednotlivých riadkov stĺpca Iný platiteľ spočíta. 

Ak chcete využiť túto funkciu, označte políčko Viac iných platiteľov. Zobrazí sa tlačidlo s bodkami. 

 

Kliknutím na tlačidlo s bodkami sa zobrazí tabuľka Iní platitelia, do ktorého si pomocou tlačidla Pridať pridáte 
údaje z jednotlivých potvrdení o zdaniteľnom príjme. Tlačidlom Späť sa vrátite do formulára pre výpočet RZD. 
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Stĺpec Iný platiteľ je v tomto prípade needitovateľný a zobrazujú sa v ňom súčty za jednotlivé riadky potvrdenia. 
Po spustení prepočtu sa údaje spočítajú do stĺpca Spolu za platiteľov, a zároveň sa vypočítajú ostatné riadky 
ročného zúčtovania dane. 

 

Užívateľ má aj naďalej k dispozícii pôvodné fungovanie stĺpca Iný platiteľ, kedy, ak políčko Viac iných platiteľov 
nie je označené, stĺpec Iný platiteľ je editovateľný. Užívateľ túto verziu môže použiť v prípade, že zamestnanec 
doniesol len jedno potvrdenie od iného zamestnávateľa. 

 

Časť Základ dane 

 

Riadky 01, 01a, 02, 02a, 02b – do stĺpca Súčasný platiteľ systém načíta údaje z miezd za spracovávaný rok. 
Do stĺpca Iný platiteľ užívateľ vpíše údaje z Potvrdení o zdaniteľnom príjme od iných zamestnávateľov (ak 
takých zamestnanec mal), viď. popis v predchádzajúcej kapitole. Po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém 
do stĺpca Spolu za platiteľov zapíše súčet týchto súm. 
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03 Základ dane – pri prepočte sa do políčka vypočíta základ dane podľa § 5 ods. 8 Zákona o dani z príjmu. 
Základom dane sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné. 

UPOZORNENIE: Skontrolujte, že zamestnancovi nebol poskytnutý príjem oslobodený od dane podľa § 5 
ods. 7 písm. k) Zákona o dani z príjmov v úhrnnej výške za všetkých zamestnávateľov za rok vyššej ako 200 €, 
a príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. l) Zákona o dani z príjmov len od jedného zamestnávateľa 
v úhrnnej výške za rok vyššej ako 2 000 €. Ak tieto plnenia boli vyššie, ako je stanovená hranica, všetok príjem 
nad túto hranicu je potrebné v ročnom zúčtovaní dane dodatočne zdaniť, a to navýšením sumy v riadku 01 
(prípadne 01a). 

Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 5 Príjmy zo závislej činnosti 

(7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako 

k) nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti 
je poľnohospodárska výroba,24) najviac v úhrnnej výške 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov, pričom ak 
takto vymedzené nepeňažné plnenie presiahne 200 eur ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto 
ustanovenú sumu, 

l) sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby2) žijúcej v domácnosti57) zamestnanca, odstraňovania alebo 
zmiernenia následkov živelných udalostí24a) alebo dočasnej pracovnej neschopnosti24b) zamestnanca, ktorej 
nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu,13) 
vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, pričom, ak 
takáto sociálna výpomoc presiahne v zdaňovacom období 2 000 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) sa 
zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu; za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak sa 
dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej 
časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho 
zdaňovacieho obdobia. 

Časť Zrazená daň a uplatnený daňový bonus 

Riadky 14, 11 - do stĺpca Súčasný platiteľ systém načíta údaje z miezd za spracovávaný rok, do stĺpca Iný 
platiteľ užívateľ vpíše údaje z Potvrdení o zdaniteľnom príjme od iných zamestnávateľov (ak takých 
zamestnanec mal). Po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém do stĺpca Spolu za platiteľov zapíše súčet týchto 
súm. 

Časť, kde sa uvádzajú údaje o sumách jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane 

 

Časť DDS 

04c DDS – do stĺpca Súčasný platiteľ systém načíta údaje z miezd za spracovávaný rok. Do stĺpca Iný platiteľ 
užívateľ zapíše sumu príspevkov na DDS, ktoré si zamestnanec uplatnil v žiadosti o vykonanie ročného 
zúčtovania dane. 

Zamestnanec splnil podmienky na uplatnenie DDS – políčko sa označí, ak zamestnanec splnil zákonom 
stanovené podmienky na uplatnenie príspevkov na DDS ako nezdaniteľnej časti základu dane. Len ak je 
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políčko označené, systém započíta príspevky do nezdaniteľných častí základu dane, najviac však do zákonnej 
výšky 180 €. 

Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 11 Nezdaniteľné časti základu dane 

(10) Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného 
predpisu35) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. 

(11) Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 10 je možné odpočítať od základu dane vo 
výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok; pri výpočte 
úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí sú účastníkmi 
tohto sporenia sa použije postup podľa § 4 ods. 3. 

(12) Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 10 musia byť súčasne splnené tieto 
podmienky:  

a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 10 zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy 
uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového 
plánu,  

b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, 35) ktorá nespĺňa podmienky uvedené 
v písmene a). 

Časť Manželka/manžel 

Vlastný príjem manželky (manžela) – políčko slúži na zápis sumy príjmu manželky (manžela) uvedený 
v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, ktorý znižuje nezdaniteľnú časť na manželku (manžela). 

Počet mesiacov NČ manželky (manžela) – ak si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť na manželku 
(manžela), musí sa zapísať počet mesiacov, za ktoré si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť na 
manželku/manžela. 

Ak si chce zamestnanec uplatniť celoročnú sumu nezdaniteľnej časti na manželku/manžela, vpíše sa do 
políčka hodnota 12 (12 mesiacov). 

Ak si chce zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku/manžela len za časť roka, napr. za 7 
mesiacov (napr. z dôvodu sobáša v júni, rozvodu v júli, úmrtia manželky/manžela v júli), vpíše sa do políčka 
hodnota 7. 

Legislatíva – Zákon o daní z príjmov 

§ 47 Zaokrúhľovanie 

(1) Základ dane, suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (§ 50), nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a) a d)], preddavky 
na daň (§ 34, 35, 42 a 44), zdaniteľná mzda (§ 35) a daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43) sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. 
Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) a daňový bonus (§ 33) sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor. 

Časť Dôchodca 

Dôchodok daňovníka – ak je zamestnanec na začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. januáru) poberateľom 
starobného, predčasného starobného, výsluhového dôchodku alebo po novom poberateľom výsluhového 
dôchodku zo zahraničia (§ 11 ods. 6 Zákona o dani z príjmu) a vyplatená ročná suma dôchodku je nižšia 
ako ročná suma nezdaniteľnej časti na daňovníka, môže si zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť na 
daňovníka zníženú o sumu dôchodku. Pre tento účel sa do políčka Dôchodok daňovníka vpíše suma dôchodku 
uvedená v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane. 

Viac k výsluhovému dôchodku zo zahraničia je popísané v kapitole Nový typ dôchodku výsluhový – zo 
zahraničia, rozšírenie typov dôchodkov, kedy si zamestnanec nemôže pri výpočte preddavkovej dane 
uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane. 

Aby systém pri prepočte uplatnil sumu dôchodku daňovníka, musí byť na záložke Osobné/Poistenia/ Dôchodky 
zadaný typ dôchodku starobný, predčasný starobný, výsluhový, výsluhový – dôchodkový vek alebo výsluhový 
– zo zahraničia. 

K 1. januáru pozastavené vyplácanie dôchodku – políčko slúži na to, aby mohol užívateľ u zamestnanca, 
ktorému bol priznaný dôchodok, ale z akéhokoľvek dôvodu bolo jeho vyplácanie pozastavené k 1. januáru 
kalendárneho roka, za ktoré sa vykonáva ročné zúčtovanie dane, uplatniť vo výpočte nezdaniteľnú časť 
základu dane na daňovníka. Políčko je pri načítaní údajov neoznačené a u poberateľa dôchodku (starobný, 
predčasný starobný, výsluhový, výsluhový – dôchodkový vek, výsluhový – zo zahraničia), ak sa nezadá suma 
dôchodku, tak sa pri prepočte nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nevypočíta (prípad, kedy je 
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dôchodok zamestnanca vyšší ako ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane a tak nemá význam si sumu 
dôchodku uplatňovať v RZD, lebo by sa nezdaniteľná časť na daňovníka vypočítala aj tak nulová). 

   

Ak ide o poberateľa dôchodku s pozastaveným vyplácaním, na to, aby sa vo výpočte vyrovnania dane uplatnila 
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, označí sa políčko K 1. januáru pozastavené vyplácanie 
dôchodku a spustí sa prepočet. 

 

Ak je na záložke Osobné/ Dôchodky zadaný typ dôchodku starobný predčasný – pozastavené vyplácanie 
a začiatok obdobia je zadaný tak, že platí k 1. januáru kalendárneho roka, za ktoré sa spracováva RZD, 

 

pri načítaní údajov systém označí políčko K 1. januáru pozastavené vyplácanie dôchodku. 

 
Legislatíva 

Zákon o sociálnom poistení, § 19 ods. 3 písm. b); § 128 ods. 4 

§ 19 Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti 

(3) Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na 

b) fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z 
dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný 
dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek. 

§ 128 Platitelia poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné 
poistenie, poistenie v nezamestnanosti a platitelia poistného do rezervného fondu solidarity 

(4) Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku 
alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani poistenec, ktorý je dôchodkovo 
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poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na 
invalidné poistenie neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je poistenec podľa prvej a druhej vety. 

 

Zákon o dani z príjmov, § 11 ods. 6 

§ 11 Nezdaniteľné časti základu dane 

(6) Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 2, ak daňovník je na začiatku 
zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného 
dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného 
poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku22) alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len 
„dôchodok”) alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku 
predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ 
dane podľa odseku 2. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2, 
zníži sa základ dane podľa odseku 2 len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 
2 a vyplatenou sumou dôchodku. 

22)Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

Komentár: 

Počas roka zamestnanec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ale jeho vyplácanie bolo na začiatku 
zdaňovacieho obdobia (k 1. januáru) pozastavené, si zo Zákona o sociálnom poistení uplatňuje úľavu z platenia odvodov 
na poistenie v nezamestnanosti a invalidné poistenie a zo Zákona o dani z príjmov si uplatňuje nezdaniteľnú časť 
základu dane. Je to preto, že úľava zo Zákona o sociálnom poistení sa vzťahuje na osobu, ktorej bol dôchodok priznaný, 
ale nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si nemôže uplatňovať poberateľ dôchodku. 

UPOZORNENIE: Ak je zadaný dôchodok v roku, za ktorý sa spracováva RZD, ale jeho platnosť je od 2. 
januára daného roka a neskôr, systém označí políčko K 1. januáru pozastavené vyplácanie dôchodku, ktoré 
uvoľní NČZD na daňovníka. Nie je to doslovná pravda, ale v RZD ide o to, aby sa do výpočtu zahrnula suma 
NČZD. 

Časť Nezdaniteľné časti 

04a Nezdaniteľná časť na daňovníka – pri načítaní údajov systém každému zamestnancovi okrem poberateľa 
dôchodku bez nároku na nezdaniteľnú časť načíta základnú ročnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na 
daňovníka. Následne po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém vypočíta sumu nezdaniteľnej časti, pričom 
zohľadní výšku dosiahnutého čiastkového základu dane a výšku dôchodku. 

Ak sa do políčka Dôchodok daňovníka nevpíše žiadna suma dôchodku (pretože dôchodok je vyšší ako ročná 
suma nezdaniteľnej časti na daňovníka), systém u poberateľa dôchodku nezdaniteľnú časť základu dane na 
daňovníka nevypočíta. 

04b Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém vypočíta 
nezdaniteľnú časť na manželku (manžela), pričom zohľadní výšku dosiahnutého čiastkového základu dane, 
počet mesiacov, za ktoré si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) a príjem 
manželky (manžela). 

04c Príspevky DDS – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém vypočíta uplatnenú sumu príspevku 
zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie, pričom zohľadní, že zamestnanec splnil podmienky na 
uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti (označené políčko Zamestnanec splnil podmienky na uplatnenie DDS) 
a maximálnu uplatniteľnú sumu 180 €. 

04 Nezdaniteľné časti spolu – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém do políčka vpíše úhrnnú sumu všetkých 
uplatňovaných nezdaniteľných častí. 

Časť, v ktorej sa vypočíta zamestnanecká prémia 
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Legislatíva – tlačivo ročného zúčtovania dane 

3) Ak zamestnanec za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, posudzované na 
účely priznania zamestnaneckej prémie v sume aspoň 6-násobku minimálnej mzdy a nižšej ako 12-násobok minimálnej 
mzdy, vzhľadom na mechanizmus výpočtu zamestnaneckej prémie mu nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2017 
nevzniká (výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie je záporné číslo). Ak zamestnanec za príslušné zdaňovacie 
obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie 
najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy (5 220 eur), potom zamestnanecká prémia sa vypočíta ako 19 % z 
rozdielu medzi sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 
zákona z posudzovaných príjmov zamestnanca. Nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2017 môže vzniknúť tomu 
zamestnancovi, ktorý poistné a príspevky viažuce sa k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti zaplatil vo vyššej sume, 
napr. zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie. 

Posudzované príjmy na uplatnenie zamestn. prémie – ak sa do políčka vpíše suma menšia ako 5 220 €, všetky 
políčka v časti Zamestnanecká prémia vrátane políčka s posudzovanými príjmami sa pri prepočte vynulujú – 
zamestnancovi v takom prípade nevzniká nárok na zamestnaneckú prémiu a zamestnancovi sa vypočíta daň 
aj nezdaniteľné časti základu dane. 

Ak sa do políčka vpíše suma 5 220 € a vyššia, pre výpočet zamestnaneckej prémie je potrebné zapísať sumu 
do políčka 07 Základ dane na uplatnenie zamestn. prémie a počet mesiacov do políčka 08 Počet mesiacov, 
v ktorých boli splnené podmienky. 

07 Základ dane na uplatnenie zamestn. prémie – do políčka sa vpíše suma základu dane pre výpočet 
zamestnaneckej prémie. Aby za rok 2017 vyšla kladná suma zamestnaneckej prémie, základ musí byť menší 
ako suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 3 803,33 €. 

08 Počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky – do políčka sa vpíše počet mesiacov, v ktorých boli 
splnené podmienky. Aby systém vypočítal zamestnaneckú prémiu, musí byť v políčku zadaná hodnota 
najmenej 6 mesiacov. Ak užívateľ do políčka zadá hodnotu 5 a menej, zamestnanecká prémia sa nevypočíta. 

UPOZORNENIE: V tomto prípade sa systém pri prepočte správa ako pri nároku na zamestnaneckú prémiu, 
t.j. nevypočíta nezdaniteľné časti ani daň. Ak teda zamestnanec spĺňal podmienku na zamestnaneckú prémiu 
menej ako 6 mesiacov, údaje do časti Zamestnanecká prémia nezadávajte, aby systém vypočítal nezdaniteľné 
časti a daň. 

09 Zamestnanecká prémia – po kliknutí na Prepočítať systém do políčka vpíše vypočítanú sumu 
zamestnaneckej prémie, pričom zohľadní výšku základu dane na uplatnenie zamestnaneckej prémie a počet 
mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky. 

09a Zamestnanecká prémia nesprávne vyplatená zamestnávateľom – do riadku sa vpisuje suma 
zamestnaneckej prémie, ktorú zamestnávateľ za predchádzajúce roky vyplatil zamestnancovi neoprávnene. 

Pri uplatňovaní zamestnaneckej prémie si zamestnanec nemôže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane a pri 
výpočte je vypočítaná daň nulová. 

Príklady výpočtu zamestnaneckej prémie 

Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 32a Zamestnanecká prémia 

(3) Ak zamestnanec za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 6-násobku 
minimálnej mzdy a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy, zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná 
percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) a 
základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy. Ak zamestnanec za zdaňovacie 
obdobie dosiahol posudzované príjmy najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy, zamestnaneckou prémiou je 
suma vypočítaná percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 
ods. 2 písm. a) a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca. Vypočítaná 
suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. 

Ak zamestnanec v roku 2017 dosiahol posudzované príjmy pre zamestnaneckú prémiu nižšie ako 5 220 € (12-
násobok min. mzdy), keďže základ dane z 12-násobku minimálnej mzdy (z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej 
položky) je vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane, zamestnanecká prémia vypočítaná z nižšie uvedeného 
vzorca bude nulová. 

zam. prémia = 19% x (NČZD na daňovníka ročná - základ dane z 12-násobku minimálnej mzdy) 

Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy pre zamestnaneckú prémiu vo výške 5 220 € a viac, 
a podmienky pre nárok na zamestnaneckú prémiu splnil v 12 mesiacoch, má nárok na ročnú sumu 
zamestnaneckej prémie, ktorá sa vypočíta podľa vzorca: 

zam. prémia = 19% x (NČZD na daňovníka ročná – skutočný základ dane zamestnanca za rok 2017) 

Zamestnanec napr. dosiahol posudzované príjmy 5 220 € a základ dane 3 224,82 €. 

= (3 803,33 – 3 224,82) x 0,19 = 109,9169 = 109,92 
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Ak zamestnanec pri dosiahnutí základu dane 3 224,82 splnil podmienku len v 7 mesiacoch, zamestnanecká 
prémia sa vypočíta podľa vzorca: 

= 109,9169 : 12 x 7 = 64,11819 = 64,12 

UPOZORNENIE: V súčasnej dobe nie je pri prepočte zapracovaná kontrola v políčku 07 Základ dane na 
uplatnenie zamestn. prémie na maximálnu sumu, ktorou je ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane, kedy 
sa vypočíta nulová zamestnanecká prémia. Preto dajte pozor, aby sa nevypočítala záporná suma 
zamestnaneckej prémie. 

Ako postupovať pri rozhodovaní, či sa zamestnancovi oplatí uplatniť si zamestnaneckú prémiu alebo 
nezdaniteľné časti základu dane 

Ak chcete zistiť, či sa zamestnancovi oplatí uplatniť si nezdaniteľné časti základu dane alebo zamestnaneckú 
prémiu, postupujte nasledovne: 

1. Vpíšte všetky údaje pre výpočet nezdaniteľných častí základu dane, vyplňte ostatné údaje pre výpočet 
dane a spustením prepočtu zistite výšku sumy na vyplatenie. 

2. Vyplňte políčka pre výpočet zamestnaneckej prémie a spustením prepočtu zistite výšku sumy na 
vyplatenie. 

3. Výsledky porovnajte a v RZD použite výpočet, ktorý je pre zamestnanca výhodnejší. 

Časť, kde sa uvádzajú údaje o výpočte RZD, v ktorej sú uvedené výsledná suma dane, výsledná 
suma daňového bonusu a celkový výsledok RZD 

 

Časť Daň 

05 Zdaniteľná mzda – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém do políčka vypočíta zdaniteľnú mzdu. 

06 Vypočítaná daň – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém do políčka vypočíta zo zdaniteľnej mzdy výšku 
dane. 

Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 47 Zaokrúhľovanie 

(1) Základ dane, suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (§ 50), nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a) a d)], preddavky 
na daň (§ 34, 35, 42 a 44), zdaniteľná mzda (§ 35) a daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43) sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. 
Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) a daňový bonus (§ 33) sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor. 

25% sadzba dane sa použije z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 35 022,31 €. 

Príklad: zamestnanec dosiahol zdaniteľnú mzdu vo výške 43 333,33 €. 

43 333,33>35 022,31 

daň = (35 022,31 x 0,19) + ((43 333,33 - 35 022,31) x 0,25) = 6 654,2389 + 2 077,755 

= 8 731,9939 = 8 731,99 

 

15 Nedoplatok (+)/16 Preplatok (-) dane – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém vypočíta rozdiel medzi 
sumou vypočítanej dane a celkovým úhrnom preddavkov na daň, tzv. neupravený nedoplatok/preplatok. 



Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 24 

17 Nedoplatok (+) / Preplatok (-) – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém vypočíta daň na úhradu (kladný 
výsledok) alebo daňový preplatok (záporný výsledok) potom, ako zohľadní sumy daňového bonusu, sumu 
preddavkov na daň a sumu zamestnaneckej prémie za predchádzajúce obdobia. 

Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 46a Minimálna výška dane fyzickej osoby 

Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné 
príjmy tohto daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a). To neplatí, ak 
daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na 
daň podľa § 35, alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44. 

Zamestnanec, ktorého celkové zdaniteľné príjmy za rok nepresiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu 
dane na daňovníka (v roku 2017 suma 3803,33*0,5=1901,665=1901,67) má nulovú daňovú povinnosť (§ 46a 
Zákona o dani z príjmov – „daň... ...sa nevyrubí a neplatí“). Ak vznikne situácia, že zamestnanec platil počas 
roka preddavky na daň a on ich chce vrátiť, lebo má nulovú daňovú povinnosť, môže tak vykonať len podaním 
daňového priznania, pretože „nulová daňová povinnosť“ sa nemôže uplatniť v ročnom zúčtovaní dane (§ 46a 
ZDP – „to neplatí,... ...ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35“). Preto táto situácia vo funkcii Vyrovnanie 
dane nie je ošetrená. 

Časť Daňový bonus 

Min. ročný príjem pre nárok – hodnota v políčku informuje užívateľa o sume minimálneho ročného príjmu, ktorý 
musí zamestnanec dosiahnuť, aby si mohol prípadne dodatočne uplatniť v RZD daňový bonus. Suma 
minimálneho ročného príjmu je 6-násobok minimálnej mzdy, teda suma 2 610 €. 

10 Nárok na DB v úhrne za všetky deti – do políčka sa načíta suma ročného nároku na daňový bonus v úhrne 
za všetky deti, pričom sa zohľadní dátum narodenia dieťaťa (ak sa dieťa narodilo napr. 15.10., tak sa za neho 
uplatní len daňový bonus za mesiace október až december), vek dieťaťa (ak dieťa dosiahlo vek 25 rokov napr. 
15.10., tak sa za neho uplatní len daňový bonus za mesiace január až október), obdobie Platnosť od a Platnosť 
do zadané na záložke Spracovanie miezd/ Evidované roly/ Dane/  Bonusy a platnosť role. 

UPOZORNENIE: Venujte náležitú pozornosť kontrole sumy načítanej v riadku 10 Nárok na DB v úhrne za 
všetky deti. Sú situácie, kedy užívateľ musí ručne zadať do riadku ročnú sumu nároku na daňový bonus. 

Ak si zamestnanec dodatočne v RZD douplatní daňový bonus, suma sa vpíše do políčka 10 Nárok na DB 
v úhrne za všetky deti. Po kliknutí na tlačidlo Prepočítať sa vypočíta suma daňového bonusu na vyplatenie. 

 

Počet detí – do políčka sa načíta počet detí, na ktoré si zamestnanec počas roka uplatňoval v mzde daňový 
bonus. V prípade, že si zamestnanec uplatňuje daňový bonus dodatočne v RZD, počet detí sa dopíše ručne. 
Tento údaj sa zapíše do V. časti ročného daňového hlásenia. 

Počet mesiacov s nárokom na daňový bonus – do políčka sa načíta počet mesiacov s vyplateným daňovým 
bonusom (napr. 2 deti, 12 mesiacov uplatnený daňový bonus, do políčka sa zapíše hodnota 24). V prípade, 
že si zamestnanec uplatňuje daňový bonus dodatočne v RZD, počet mesiacov sa dopíše ručne. Tento údaj 
sa zapíše do V. časti ročného daňového hlásenia. 

UPOZORNENIE: Ak ste údaje o počte detí a mesiacov doplnili ručne až po spustení prepočtu, pre ich uloženie 
znova spustite prepočet. 

Zrazený daňový bonus – políčko slúži na zrazenie sumy daňového bonusu, ktorá bola počas roka vyplatená 
neoprávnene. Ak si zamestnanec počas roka uplatňoval daňový bonus na dieťa neoprávnene a je potrebné, 
aby ho v plnej sume vrátil v ročnom zúčtovaní, postupuje sa nasledovne: 

1. do políčka 10 Nárok na DB v úhrne za všetky deti  sa vpíše hodnota 0; 
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2. do políčka Zrazený daňový bonus sa vpíše suma, ktorá bola počas roka zamestnancovi vyplatená 
neoprávnene, napr. suma uvedená v políčku 11 Daň. bonus priznaný a vyplatený  (stĺpec Spolu) a klikne 
sa na Prepočítať. 

 

12 DB na vyplatenie (+)/ 13 vybratie (-) – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém vypočíta rozdiel medzi 
sumou ročného nároku na daňový bonus (políčko 10 Nárok na DB v úhrne za všetky deti) a sumou daňového 
bonusu vyplateného zamestnancovi počas roka (políčko 11 Daň. bonus priznaný a vyplatený  - stĺpec Spolu). 

12a Daňový bonus na vyplatenie znížený o daň – započíta sa rozdiel riadku 12 a riadku 06, ak je to kladná 
hodnota. 

 

Časť Údaje do tlačiva RZD 

Riadok 18 RZD – po kliknutí na tlačidlo Prepočítať systém do políčka vypočíta výsledok RZD (rozdiel sumy 
vyrovnania dane, sumy vyrovnania daňového bonusu a zamestnaneckej prémie). 

Časť, v ktorej užívateľ nastaví spracovanie potvrdenia o zaplatení dane a určí, či osoba poukazuje 
3 % základu dane 

Časť Zamestnanec požiadal o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 

 

Vystaviť potvrdenie – označením políčka má užívateľ možnosť vytvoriť si podmnožinu osôb, ktorým spracuje 
potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie, viac viď. kapitola Tlače a výstupy/ Potvrdenie o zaplatení dane, 
Vyhlásenie o poukázaní dane. 

Poukázanie 3 % dane – označenie políčka vypočíta pri spracovaní vyhlásenia o poukázaní dane sumu vo 
výške 3 % zaplatenej dane. Ak políčko zostane neoznačené, do vyhlásenia sa vypočíta suma vo výške 2 % 

zaplatenej dane. Políčko je editovateľné aj v prípade, že je vyrovnanie dane uzamknuté. 

Legislatíva – poučenie v odvolávke 1) vyhlásenia 
1)Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba v zdaňovacom období 
vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 
hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia. 
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Časť, v ktorej užívateľ nastaví parametre pre prenos výsledkov RZD do mzdy zamestnanca 

Časť Vysporiadanie v mzdách 

 

Preniesť do miezd – potom, ako užívateľ označí políčko Preniesť do miezd, je výsledok ročného zúčtovania 
dane pripravený na zápis na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy. 

Preniesť nedoplatok do 5 € – po označení políčka sa do mzdy prenesie aj nedoplatok vo výške do 5 €. Ak 
políčko nie je označené, prenesie sa len nedoplatok vyšší ako 5 €. 

Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 38 Ročné zúčtovanie 

7) Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 5 eur zráža zamestnávateľ, ktorý je platiteľom 
dane, zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné 
zúčtovanie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového 
nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň. Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom 
dane, postupoval podľa § 36 ods. 5, daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zníži o sumu daňového bonusu 
a zohľadní daňový nedoplatok aj v sume 5 eur alebo nižšej ako 5 eur. Ak zamestnanec uplatní postup podľa § 50, 
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi, v prípade, ak nebol daňový nedoplatok zaplatený v správnej 
výške znížením sumy daňového bonusu, zrazí aj daňový nedoplatok v sume 5 eur alebo nižšej ako 5 eur najneskôr do 
30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonalo ročné zúčtovanie. 

Vyrovnanie prenesené – ak je v políčku NIE znamená to, že prenos do miezd ešte nebol vykonaný; ak je 
v políčku ÁNO znamená to, že prenos do miezd bol vykonaný. 

Časť, v ktorej užívateľ uzamkne RZD, čím sa zároveň záznam zahrnie do V. časti ročného daňového 
hlásenia 

Časť V. časť RDH a uzamknutie RZD 

 

RZD vykonané – označovacie políčko slúži na uzamknutie už načítaných a prepočítaných údajov RZD. 
Kedykoľvek je možné toto políčko odznačiť – údaje „odomknúť“, opraviť, prepočítať a znovu údaje „uzamknúť“. 

Políčko je zároveň dôležité pre zápis údajov do V. časti ročného daňového hlásenia (hlásenie o vyúčtovaní 
dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti...). Ak je políčko označené, RZD sa považuje za vykonané, a údaje 
sa zapíšu do V. časti hlásenia Údaje o jednotlivých zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý podáva 
hlásenie, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň. 

Údaje všetkých ostatných osôb sa zapíšu do IV. časti hlásenia určenej pre zamestnancov, ktorým 
zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie, a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú načítané v zozname 
Spracovanie údajov vyrovnania dane/ Osoby. 

6.4 Voľba Prenos údajov 

UPOZORNENIE: Na to, aby sa vykonal prenos údajov z vyrovnania dane na záložku Mzdy/ Ručná úprava 
mzdy, musí byť označené políčko Preniesť do miezd, viď. kapitola vyššie. Pre lepšiu prehľadnosť je tento údaj 
zobrazený aj v tabuľke Osoby vo formulári Spracovanie údajov vyrovnania dane v stĺpci Preniesť do miezd. 
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Kliknutím na voľbu Prenos údajov sa na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy zapíšu mzdové položky 
s výslednou sumou nedoplatku/preplatku dane, daňového bonusu na vyplatenie/vybratie a zamestnaneckej 
prémie. 

Mzdové položky pre zápis výsledku RZD do miezd 

Suma vypočítanej dane z políčka 15 Nedoplatok (+)/16 Preplatok (-) dane sa zapíše do položky SMF80509 
Vyrovnanie dane zo mzdy. 

Suma vypočítaného daňového bonusu z políčka 12 DB na vyplatenie (+)/13 Vybratie (-) sa zapíše do položky 
SMF80652 Vyrovnanie daňového bonusu. 

Suma vypočítanej zamestnaneckej prémie z políčka 09 Zamestnanecká prémia sa zapíše do položky 
SMF80654 Zamestnanecká prémia. 

Zároveň sa na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy zapíšu účtovnícke položky, ktoré užívateľ môže použiť na 
zaúčtovanie konečného výsledku ročného zúčtovania dane. Položky nemajú vplyv na výpočet mzdy. Do 
položiek sa zapisuje celkový výsledok ročného zúčtovania dane na vysporiadanie z políčka Riadok 18 RZD 
vo vyrovnaní dane: 

SMF8050901 Vyrovnanie RZD - nedoplatok - pre účtovníctvo – zapíše sa kladná hodnota z riadku 18 

SMF8050902 Vyrovnanie RZD - preplatok - pre účtovníctvo – zapíše sa záporná hodnota z riadku 18 

 

Po prenose údajov na záložku Ručná úprava mzdy systém zmení hodnotu v políčku Vyrovnanie prenesené 
v spodnej časti formulára Spracovanie vyrovnania dane na ÁNO. 

 

Táto informácia je zobrazená aj v tabuľke Osoby vo formulári Spracovanie vyrovnania dane v stĺpci 
Prenesené. 

 

UPOZORNENIE: V prípade, že zamestnávateľ bude nedoplatok zrážať postupne, je potrebné postupovať 
nasledovne: 

1. pomocou voľby Prenos údajov preniesť celkovú sumu nedoplatku na záložku Ručná úprava mzdy; 

2. na záložke Ručná úprava mzdy manuálne upraviť výšku „splátky“ nedoplatku; 

3. v ďalších mesiacoch ručne pridávať ďalšie „splátky“ nedoplatku až do vyrovnania. 

Výšku súm zúčtovaných v mzdách možno sledovať pomocou tlačovej zostavy Prehľad vyrovnania dane 
a daňového bonusu. 

Zápis položiek výsledku ročného zúčtovania dane sa vykoná na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy tej role, 
ktorá je vybraná v políčku Pracovný pomer vo formulári Spracovanie vyrovnania dane. Tento údaj môžete 
zmeniť podľa potreby, musíte však tak urobiť ešte pred spustením hromadného zápisu výsledkov RZD. 

 

 NÁŠ TIP: Ak užívateľ RZD vypočítal, uzamkol a preniesol do miezd, a dodatočne zistil, že výsledok je 

nesprávny, stačí údaje RZD odomknúť, znovu načítať údaje a vypočítať RZD. Následne je možné do miezd 
preniesť správny výsledok. Je to preto, že systém pri opakovanom načítaní údajov zrušil status v políčku 
Vyrovnanie prenesené na NIE, a pri opakovanom spustení funkcie Prenos údajov odstráni položky ročného 
zúčtovania dane a nahradí ich novými. 
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Tlače a výstupy 

V časti TLAČE A VÝSTUPY sú voľby pre tlač jednotlivých odporúčaných tlačív pre vykonanie ročného 
zúčtovania dane. V jednotlivých rokoch sú dostupné tlačivá platné pre príslušný rok. 

 

UPOZORNENIE: Všetky výstupy okrem žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane sa spracujú za tie 
záznamy (roly), ktoré sa nachádzajú v zozname vo voľbe Spracovanie údajov, preto odporúčame v tomto 
zozname ponechať len záznamy, v ktorých bolo vykonané ročné zúčtovanie dane. V spracovaní zostáv 
Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní dane je možné vybrať si spracovanie za záznamy, 
ktoré majú označené políčko Vystaviť potvrdenie vo formulári pre výpočet RZD. 

Ročné zúčtovanie dane 1. strana, 2. strana 

Voľba je určená na spracovanie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Pred spracovaním tlačiva 
1. strany ročného zúčtovania dane nezabudnite vyplniť údaje v políčkach Vypracoval, Telefón a Dátum 
vystavenia. 

 

Ak chcete do riadku 18 uvádzať aj sumu nedoplatku, ktorú zamestnávateľ nemusí vysporiadať, označte políčko 
Riadok 18 – zapísať aj sumu nedoplatku, ktorú zamestnávateľ nemusí vysporiadať v hornej časti formulára. 

 

Pred spracovaním tlačiva 2. strany ročného zúčtovania dane nezabudnite vyplniť údaje v políčkach Miesto 
a Dátum vystavenia. 2. strana ročného zúčtovania dane sa vyplní na žiadosť zamestnanca, ak zamestnanec, 
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ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, podáva 
za toto zdaňovacie obdobie daňové priznanie (§ 39 ods. 6 Zákona o dani z príjmov). 

 

Prehľad spracovania vyrovnania dane 

Voľba slúži na spracovanie kontrolnej zostavy, v ktorej sa nachádzajú jednotlivé sumy vypočítané v ročnom 
zúčtovaní dane. Zostava sa spracuje do pdf súboru. 

 

Do spracovania prehľadu spracovania dane za rok 2017 bol doplnený stĺpec s informáciou o tom, že si 
zamestnanec požiadal o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane pre účely § 50, t.j. či je označené políčko 
Vystaviť potvrdenie vo formulári pre výpočet RZD. 

 

 

 

Prehľad vyrovnania dane a daňového bonusu 

Vo voľbe sa nachádza kontrolná zostava, pomocou ktorej môžete kontrolovať stav vysporiadania 
preplatku/nedoplatku dane, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie, vypočítaného v ročnom zúčtovaní 
dane. Ak chcete do zostavy spracovať aj zamestnancov, ktorým zamestnávateľ výsledok RZD 
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nevysporiadava, napr. z dôvodu nulového výsledku, označte pred spustením spracovania políčko Zobraziť aj 
zamestnancov, ktorým zamestnávateľ výsledok RZD nevysporiadava v mzde. 

 

Potvrdenie o zaplatení dane 

Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 39 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 

(7) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na 
účely § 50 najneskôr do 15. apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie, na tlačive, ktorého vzor určí 
a na svojom webovom sídle uverejní finančné riaditeľstvo. 

Pre rok 2017 sa použije určené tlačivo potvrdenia o zaplatení dane zverejnené na stránke Finančnej správy 
v sekcii Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ/ Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo 
závislej činnosti podľa § 5 ZDP. Zamestnávateľ má povinnosť vystaviť toto potvrdenie do 15. apríla, ak ho o to 
zamestnanec v žiadosti o ročné zúčtovanie požiadal. 

Do voľby Potvrdenie o zaplatení dane bolo zapracované skenovateľné tlačivo spracované technológiou 
PDF/FDF. 

Pre spracovanie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti kliknite na voľbu Potvrdenie 
o zaplatení dane. Môžete si vybrať, či chcete načítať všetky záznamy zo spracovania RZD, alebo len tie 
záznamy, ktoré majú označené políčko Vystaviť potvrdenie. 

 

Po kliknutí na OK sa otvorí formulár Potvrdenie o zaplatení dane. 

 

Do políčka Vypracoval vpíšte meno zodpovednej osoby. 

Ak označíte políčko Riadok 05 – suma z riadku 04, zapíše sa suma z riadku 04 tlačiva do riadku 05. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
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Dátum zapísaný do políčka Riadok 05 – dňa sa zapíše do riadku 05. 

 

Políčko Vlastný text pre daňový úrad bolo zrušené, keďže časť tlačiva Miestne príslušný správca dane už nie 
je súčasťou nového určeného tlačiva. 

Vyhlásenie o poukázaní dane 

Pre rok 2017 sa použije určené tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu dane zverejnené na stránke Finančnej 
správy v sekcii Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ/ Tlačivá používané v súvislosti s príjmami 
zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP. 

Do voľby Vyhlásenie o poukázaní dane bolo zapracované skenovateľné tlačivo spracované technológiou 
PDF/FDF. 

Pre spracovanie Vyhlásenia o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby kliknite na voľbu Vyhlásenie 
o poukázaní dane. Môžete si vybrať, či chcete načítať všetky záznamy zo spracovania RZD, alebo len tie 
záznamy, ktoré majú označené políčko Vystaviť potvrdenie. 

 

UPOZORNENIE: Pri spracovaní vyhlásenia systém spracuje vyhlásenie za všetky roly bez ohľadu na výšku 
vypočítanej dane. 

 

Ak však pri výpočte zistí, že suma 2 % (3 %) zaplatenej dane je nižšia ako minimálna hranica (v roku 2017 
minimálne 3 eurá), zapíše do riadku 13 hodnotu 0. 

 

Ak potrebujete, aby systém v tlačive vypočítal 3 % zaplatenej dane, označte políčko Poukázanie 3 % dane 
v spracovaní vyrovnania dane. 

 
Legislatíva – Zákon o daní z príjmov 

§ 47 Zaokrúhľovanie 

(1) Základ dane, suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (§ 50), nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a)], preddavky 
na daň (§ 34, 35, 42 a 44), zdaniteľná mzda (§ 35) a daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43) sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. 
Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) a daňový bonus (§ 33) sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor. 

Pri spracovaní tlačiva vyberte zo zoznamu rolí tých zamestnancov, ktorým budete vystavovať vyhlásenie 
určené rovnakému príjemcovi. Údaje o príjemcovi zapíšte do políčok v hornej časti formulára Vyhlásenie o 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
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poukázaní dane. Po spracovaní sa tieto údaje zapíšu u jednotlivých zamestnancov do oddielu II. ÚDAJE 
O PRIJÍMATEĽOVI. 

 

 

Dátumy z políčok Dátum zaplatenia dane a Dátum vystavenia sa zapíšu do tlačiva do časti Dátum zaplatenia 
dane (r. 14) a do časti Dátum. 

Ak sa označí políčko Vyplniť len adresu trv. pobytu daňovníka na území SR, pri spracovaní tlačiva Vyhlásenie 
o poukázaní podielu zaplatenej dane sa spustí metóda posúdenia, či adresa trvalého bydliska je na území 
Slovenskej republiky. Ak nie je, systém vyhodnocuje, či má osoba zadanú adresu prechodného bydliska na 
území SR. Ak áno, uvedie sa táto adresa. Ak ani adresa prechodného bydliska nie je na území SR, systém 
vyhodnocuje, či má osoba zadanú kontaktnú adresu na území SR. Ak áno, systém uvedie do tlačiva kontaktnú 
adresu. Ak adresa prechodného bydliska ani kontaktná adresa nie sú na území SR, resp. v adresách je zadaná 
len adresa trvalého bydliska mimo územia SR, adresa sa do tlačiva nevyplní. Užívateľ tak použije ten spôsob 
zápisu adresy, aký aktuálne požaduje poučenie k tlačivu (v roku 2017 sa požaduje uvádzanie adresy trvalého 
pobytu, ale v roku 2014 sa požadovalo uvádzanie adresy trvalého pobytu na území SR). 
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Pomocné zostavy RZD 

Vo voľbe Pomocné zostavy RZD sa nachádza vzorová univerzálna riadková zostava Vysporiadanie RZD do 
inej organizácie, ktorá je určená užívateľom databáz, v ktorých sa nachádza viac organizácií typu Humanet, 
pričom zamestnanci/príslušníci sú preraďovaní z jednej organizácie do druhej. 

 

7 Spracovanie ročného daňového hlásenia 

Ročné daňové hlásenie (ďalej len RDH) sa spracováva vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ 
Daňové výkazy. V tejto voľbe sa nachádzajú dva stĺpce volieb. V stĺpci MESAČNÝ DAŇOVÝ PREHĽAD sú 
voľby na načítanie a úpravu údajov mesačného daňového prehľadu a voľby na spracovanie mesačného 
prehľadu do listinnej alebo elektronickej podoby. Voľba Prehľad údajov daňových výkazov umožňuje vytlačiť 
do pdf súboru tabuľku s načítanými mesačnými záznamami. Tieto záznamy je možné spracovať do xlsx súboru 
priamo z tabuľky vo voľbe Spracovanie údajov, pomocou voľby Doplnky/ Export do excelu. Uvedená tabuľka 
zároveň slúži ako zdroj údajov pre I. až III. časť RDH. 

V stĺpci ROČNÉ DAŇOVÉ HLÁSENIE sú voľby pre načítanie a úpravu údajov IV. a V. časti RDH a voľby na 
spracovanie RDH do listinnej alebo elektronickej podoby. 

 

7.1 Postupnosť krokov pri spracovaní RDH 

Pre spracovanie RDH platí nasledovná postupnosť krokov: 

1. Kontrola označenia políčka RZD vykonané vo voľbe Tlače a výstupy/ Vyrovnanie dane u zamestnancov, 
ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie dane. 

2. Ak neboli načítavané dáta pre spracovanie mesačných prehľadov k dani počas roka, je potrebné načítať 
údaje pre I.-III. časť RDH vo voľbe Daňové výkazy/ Načítanie údajov označením všetkých nenačítaných 
mesiacov. 

3. Kontrola a prípadná úprava údajov pre I. až III. časť RDH (ak tak nebolo vykonané počas spracovania 
mesačných prehľadov k dani počas roka) vo voľbe Daňové výkazy/ Spracovanie údajov. Pre ľahšiu kontrolu 
má užívateľ možnosť vytlačiť si údaje tabuľky s mesačnými záznamami spracovaním zostavy vo voľbe 
Prehľad údajov daňových výkazov, alebo priamo z tabuľky pomocou voľby Doplnky/ Export do excelu. 

4. Načítanie údajov IV. a V. časti RDH – voľba Načítanie údajov IV. a V. časti. 

5. Kontrola údajov IV. a V. časti RDH, prípadne ich úprava – voľba Spracovanie údajov IV. a V. časti. 

Do IV. časti sa načítajú záznamy zamestnancov, ktorým nebolo vykonané ročné zúčtovanie dane – tieto 
údaje možno kontrolovať podľa potvrdenia o zdaniteľnom príjme. Pri kontrole odporúčame použiť riadkový 
prehľad Opis_RDH_cast_IV.xlsx, ktorý sa vytvorí kliknutím na tlačidlo Export do súboru vo voľbe Ročné 
daňové hlásenie. 

Do V. časti sa načítajú záznamy zamestnancov, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie dane – tieto údaje 
možno kontrolovať podľa 1. strany ročného zúčtovania dane. Pri kontrole odporúčame použiť riadkový 
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prehľad Opis_RDH_cast_V.xlsx, ktorý sa vytvorí kliknutím na tlačidlo Export do súboru vo voľbe Ročné 
daňové hlásenie. 

6. Spracovanie RDH do listinnej podoby alebo elektronickej podoby. 
Kliknutím na tlačidlo Export do súboru vo voľbe Ročné daňové hlásenie sa spracuje xml súbor RDH. Ide 
o export vo formáte predpísanom pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou. 
Ostatné tlačidlá Tlač... spracujú jednotlivé časti RDH do tlačenej podoby. Ide o spôsob tlače určenej 
Finančnou správou SR pomocou technológie FDF/PDF. 

Kontrola označenia políčka RZD vykonané pre správny zápis záznamov do V. časti RDH 

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Vyrovnanie dane skontrolujte v tabuľke Spracovanie údajov 
vyrovnania dane údaj v stĺpci RZD vykonané. U tých zamestnancov, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie 
dane a majú sa teda načítať do V. časti RDH, musí byť v stĺpci zobrazená hodnota ÁNO. 

 

Kontrola údajov I. až III. časti RDH 

Ak ste počas roka každý mesiac spracovávali mesačný daňový prehľad, tabuľku Spracovanie údajov máte 
naplnenú. Do RDH sa údaje z jednotlivých mesiacov nasčítajú za celý rok do riadkov 0-12 časti I. a riadkov 
A–F časti III. 

 

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/technicke-informacie/podklady-pre-tvorcov-sw/xsd-schemy
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/technicke-informacie/podklady-pre-tvorcov-sw/fdf-specifikacie
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Pre kontrolu údajov I. až III. časti RDH môžete spracovať zostavu vo voľbe Prehľad údajov daňových výkazov. 
V tejto zostave je aj stĺpec Celkom, kde sú sumy, ktoré sa zapisujú do riadkov I. až III. časti RDH. 

 

Načítanie údajov IV. a V. časti RDH 

Kliknutím na voľbu Načítanie údajov IV. a V. časti sa spustí načítanie údajov. 

UPOZORNENIE: Pred spustením načítania nie je potrebné zaraďovať medzi aktívne role zamestnancov, 
ktorým skončil pracovný pomer v roku 2017, resp. v roku 2018, a ich role sú zaradené medzi neaktívne 
záznamy. 

 

Ak pri kontrole zistíte, že ste niektorému zamestnancovi zabudli vo voľbe Vyrovnanie dane označiť políčko 
RZD vykonané, políčko označte a záznamy znova načítajte. 

Načíta sa zoznam zamestnancov, pričom v stĺpci Časť hlásenia je informácia o tom, do ktorej časti hlásenia 
sa príslušný zamestnanec zapíše. Vo voľbe Spracovanie údajov IV. a V. časti vstupom cez pero môžete 
v prípade potreby načítané údaje jednotlivých záznamov editovať. 

 

 

UPOZORNENIE: Ak sa voľba Načítanie údajov IV. a V. časti hlásenia nespustí aspoň raz, nie je možné 
spracovať IV. a V. časť do výstupov. 
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Editácia údajov umožňuje „presúvať“ zamestnanca z časti IV. do časti V. a naopak označením alebo 
odznačením políčka, pričom sa zobrazia políčka prislúchajúce danej časti hlásenia. 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE: Po zmene stavu políčka Vykonané RZD v načítanom zázname musíte údaje v novo 
zobrazených políčkach upraviť ručne - po zmene stavu políčka Vykonané RZD nedochádza k opätovnému 
načítaniu údajov. 

Kontrola údajov IV. a V. časti RDH 

Kontrolu údajov IV. časti RDH môžete vykonať tak, že si spracujete opis údajov IV. časti RDH ako xlsx súbor 
a ten skontrolujete podľa potvrdenia o zdaniteľnom príjme zamestnancov. 

Kontrolu údajov V. časti RDH môžete vykonať obdobne, spracujete opis údajov V. časti ako xlsx súbor a ten 
skontrolujete podľa 1. strany ročného zúčtovania dane. 

Opis spracujete kliknutím na tlačidlo Export do súboru vo voľbe Ročné daňové hlásenie. 

Súbory otvoríte kliknutím na tlačidlo Uložiť. 

 

Oba súbory obsahujú všetky údaje, ktoré sa uvádzajú do príslušnej časti tlačiva. 

 

UPOZORNENIE: Podľa usmernenia Finančného riaditeľstva SR sa do riadku 10 Daňový bonus V. časti RDH 
uvádza suma z riadku 10 tlačiva ročného zúčtovania preddavkov na daň. V prípade, že pri ročnom zúčtovaní 
dane zamestnanec bude musieť vrátiť celú sumu neoprávnene uplatneného daňového bonusu, v riadku 10 sa 
uvádza hodnota 0 a tá sa uvedie aj do ročného daňového hlásenia, pričom počet detí a počet mesiacov 
uplatňovania daňového bonusu bude tiež 0. Suma z riadku 13 Daňový bonus na vybratie tlačiva ročného 
zúčtovania preddavkov na daň sa do RDH neuvádza. 

UPOZORNENIE: Podľa poučenia k tlačivu ročného daňového hlásenia za rok 2017 sa vzhľadom na 
skutočnosť, že sa tlačivo hlásenia za zdaňovacie obdobie 2017 nemení, a v súlade s § 11 ods. 8 Zákona 
o dani z príjmov už dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie nie sú nezdaniteľnou časťou 
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základu dane, číselné údaje v IV. časti na riadku 9 a v V. časti na riadku 8 hlásenia sa za zdaňovacie obdobie 
2017 nevypĺňajú. 

7.2 Spracovanie RDH do listinnej alebo elektronickej podoby 

Vo voľbe Ročné daňové hlásenie sa spracuje daňové hlásenie do tlačenej alebo elektronickej formy. 

V elektronickej podobe sa RDH spracuje ako xml súbor, ktorý je možné následne spracovať, resp. odosielať 
prostredníctvom portálu Finančnej správy SR alebo prostredníctvom aplikácie eDANE. 

V listinnej podobe sa RDH spracuje pomocou technológie FDF/PDF do originálnych skenovateľných tlačív. 

UPOZORNENIE: Štruktúru txt súborov IV. a V. časti RDH systém Humanet už od roku 2013 nepodporuje. 

Formulár pre spracovanie ročného daňového hlásenia 

 

V políčku Druh hlásenia vyberte o aký typ hlásenia ide – riadne, opravné, dodatočné. 

Opravné hlásenie sa podáva pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia, t. j. do 30. apríla roka nasledujúceho 
po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa hlásenie podáva. Dodatočné hlásenie sa podáva po lehote na 
podanie hlásenia (§ 16 Zákona o správe daní, § 39 ods. 15 Zákona o dani z príjmov). 

Do políčka Vypracoval dňa systém zapíše aktuálny systémový dátum, tento dátum môžete zmeniť. 

Do políčka Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň uveďte dátum vykonania ročného 
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že ročné zúčtovanie dane ste vykonali 
vo viacerých termínoch (nie pre všetkých zamestnancov naraz) uveďte dátum, kedy ste vykonali posledné 
ročné zúčtovanie dane (viď. Poučenie k vyplneniu hlásenia). 

Pri výbere druhu hlásenia Dodatočné hlásenie sa zobrazia ďalšie políčka. 

 

Do políčka Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného hlásenia uveďte dátum, kedy ste zistili, že je 
potrebné podať dodatočné hlásenie. 

Do políčka Preplatok/nedoplatok z posledne podaného hlásenia sa zadá suma, ktorá sa pri dodatočnom 
hlásení má zapísať do riadku 11, pričom kladnou hodnotou sa zapíše nedoplatok a zápornou hodnotou 
preplatok. 

 



Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 38 

Organizácia, Vyhotovil, Údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní 

Údaje v časti Organizácia sa vypĺňajú z kontaktu typu Zástupca organizácie a údaje v časti Vyhotovil 
z kontaktu typu Mzdár zadané v evidencii organizácia. Údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi 
v konkurznom konaní sa v prípade potreby zadajú ručne. 

 

Do časti Daňový úrad sa zapíše údaj z políčka Názov v adrese zadanej v organizácii typu daňový úrad, ktorá 
má označené políčko Hlavná adresa. 

 

Ak užívateľ potrebuje v tlačive v časti Daňový úrad uviesť vlastný text, označí políčko Vlastný text pre daňový 
úrad, zobrazí sa textové políčko na zadanie reťazca a po spracovaní tlačiva sa reťazec zapíše do časti Daňový 
úrad. 

 

 

 

Export do súboru 

Export súboru xml vykonáte kliknutím na tlačidlo Export do súboru. Následne kliknutím na tlačidlo Zobraziť 
exportované súbory vstúpite do zoznamu exportov a kliknutím na tlačidlo Uložiť súbor uložíte na disk. Spolu 
s xml súborom RDH sa vyexportujú aj opisy IV. a V. časti ako xlsx súbory. 
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Tlač do skenovateľných tlačív 

Tlač RDH je rozdelená na 4 tlačivá, tak ako ich poskytla FS SR. Pre ich spracovanie kliknite postupne na 
tlačidlá Tlač úvodu a častí I.-III., Tlač časti IV., Tlač časti V. a Tlač potvrdenia. 

 

UPOZORNENIE: Ak sa do IV. alebo V. časti RDH má zapísať viac ako 100 záznamov, tlač spracujete 
postupne. Prvých 100 záznamov (50 strán po 2 záznamy) spracujete zadaním hodnoty 1 do políčka Časť IV. 
a V. – spracovať súbor číslo a kliknutím na tlačidlo IV., resp. V. časti. Ďalších 100 záznamov spracujete 
zadaním hodnoty 2, atď. Na túto skutočnosť upozorňuje aj text vedľa políčka. 

 

 

Od strany 1 do 50 

 

 

 

Od strany 51 do 100 

 

 

7.3 Tlač RDH z portálu Finančnej správy SR 

Tlačivo RDH môžete tlačiť aj prostredníctvom portálu Finančnej správy SR v časti Verejne dostupné 
elektronické služby/ Katalóg daňových a colných formulárov/ Katalóg elektronických formulárov. 

Nájdite si a otvorte tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie 
obdobie 2014, 2015, 2016, 2017 (platné od 1.1.2015). 

 

Otvorí sa elektronický formulár. 

 

Na konci formulára je tlačidlo Načítaj. Pomocou tohto tlačidla načítajte z Humanetu vyexportovaný xml súbor 
RDH. 

 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov
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Počkajte, kým stránka ohlási koniec načítania. Kliknutím na tlačidlo Skontroluj skontrolujete logickú správnosť 
načítaných údajov. Aj tu je potrebné počkať na potvrdenie stránky o ukončení kontroly. Následne môžete 
kliknúť na tlačidlo Vytlač. 

Zobrazí sa správa, že sa vytvorí ZIP súbor. 

 

 

Súbor uložte na disk. 

 

Súbor rozbaľte, napr. v správcovi súborov systému Windows kliknutím pravého tlačidla myši na súbor 
a výberom voľby Extrahovať všetko. 

 

V adresári sa nachádzajú 3 pdf súbory jednotlivých častí RDH. Dvojklikom na jednotlivé pdf súbory postupne 
spracujete jednotlivé časti RDH. 

 

7.4 Tlač RDH z aplikácie eDANE 

Tlačivo si môžete vytlačiť aj prostredníctvom aplikácie eDANE. Ak aplikáciu nemáte nainštalovanú, stiahnite 
si ju zo stránky Finančnej správy SR – inštalácia sa vykoná automaticky. 

 

Pri každom spustení aplikácie eDANE dochádza automaticky k jej aktualizácii. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/edane
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Po otvorení aplikácie si otvorte tlačivo RDH za rok 2017. 

 

Vo voľbe Práca s DP/ Načítať z XML súboru načítajte z Humanetu vyexportovaný xml súbor. 

 

V dolnej časti okna kliknutím na tlačidlo Kontrolovať skontrolujte logickú správnosť vyplnených údajov. 
Následne kliknite na tlačidlo Vytlačiť. 

 

Ak sa pri spracovaní zobrazí v Adobe Readeri žltá blokovacia lišta, 

 

otvorte nastavenie vlastností Adobe Readeru kliknutím na Úpravy/ Predvoľby a v časti Zabezpečenie 
(zvýšené) odznačte políčko Povoliť zvýšené zabezpečenie. 

               

Následne opäť kliknite v eDANE na tlačidlo Vytlačiť. 

7.5 Možnosť spracovať RDH aj v prípade, že mzdy za rok 2017 boli spracované v inom softvéri 

Zoznam záznamov je možné upravovať, t.j. záznamy odstraňovať alebo záznamy pridávať. Túto možnosť 
môžete využiť v prípade, že potrebujete vyplniť údaje do hlásenia ručne, lebo ste mzdy za rok 2017 
spracovávali v inom softvéri. Podmienkou je, aby mal zamestnanec v databáze zadanú evidenciu Osoba 
a Rola (stačí jedna, naposledy platná). Pre pridanie záznamu kliknite vo voľbe Spracovanie údajov IV. a V. 
časti na tlačidlo Pridať. 
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Zobrazí sa formulár Obdobie spracovania, v ktorom má užívateľ možnosť načítať údaje podľa ich historickej 
platnosti. 

 

Po kliknutí na tlačidlo OK sa načíta zoznam rolí, ktoré neboli načítané pomocou funkcie Načítanie údajov IV. 
a V. časti (napríklad preto, že rola nebola v spracovávanom období platná). Ak chcete pridať z načítaného 
zoznamu len niektorých zamestnancov, zoznam upravte spôsobom označiť všetkých, odznačiť pridávaných, 
ostatných odstrániť. Kliknutím na tlačidlo OK v dolnej časti Zoznamu záznamov sa pridá nový záznam. 
Skontrolujte načítané údaje, prípadne ich upravte. 

UPOZORNENIE: V prípade, že do IV. a V. časti hlásenia pridáte záznamy ručne, skontrolujte a prípadne 
upravte údaje pre I. až III. časť hlásenia v tabuľke Spracovanie údajov. 


