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Ročné zúčtovanie, potvrdenia 

 

Legislatívny predslov pre rok 2020 

 
Vyčíslenie a vysporiadanie rozdielu odvodu na sociálne poistenie zaplateného z daňovo 

oslobodenej časti Odmeny letnej zvýhodnenej (13. platu) v ročnom zúčtovaní 

 

V období 05/2020, kedy boli počítané Odmeny letné zvýhodnené, sme postupovali podľa 

paragrafu 5 odseku 8 zákona 595/2003 Zákona o dani z príjmov: 

§ 5 Príjmy zo závislej činnosti (zákona 595/2003) 

(8) 

Základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené 

o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné 

poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu. 

V roku 2020 bol zamestnanec povinný platiť poistné z celej Odmeny letnej zvýhodnenej 

do Sociálnej poisťovne, hoci suma 500 eur bola daňovo oslobodená. 

V polovici januára 2020 Finančná správa v stanovisku tvrdí: 

„Nie je možné znížiť zamestnancovi základ dane zo závislej činnosti o poistné a príspevky 

na sociálne poistenie, ktoré sa viaže k príjmom oslobodeným od dane (napr. 13. plat). 

Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti je možné znížiť len o také poistné a príspevky, ktoré 

sa viažu k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. Znamená to, že poistné platené z príjmov 

oslobodených od dane alebo z príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, nie je možné uplatniť 

(odpočítať) pri výpočte čiastkového základu dane podľa § 5 zákona o dani z príjmov, a to ani 

v takom prípade, ak niektorý všeobecne záväzný právny predpis ustanovuje povinnosť platiť 

poistné z takýchto príjmov. 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodic

ke_pokyny/Priame_dane_uct/2017.11.20_MP_DP.pdf strana 2, diel č. 3.“ 

Pre nejednoznačnosť legislatívy sme sa rozhodli riešiť tento problém parametricky a je na 

rozhodnutí organizácie (štatutára), či rozdiel odvodu na sociálne poistenie zaplateného 

z daňovo oslobodenej časti Odmeny letnej zvýhodnenej (13. plat) v ročnom zúčtovaní dane 

uplatní alebo nie. 

1. Potvrdenie o zdaniteľnom príjme a vyčíslenie rozdielu sociálneho poistenia z daňovo 

oslobodenej časti Odmeny letnej zvýhodnenej 

Podľa § 39 zákona o dani z príjmov je zamestnávateľ povinný vystaviť zamestnancovi 

potvrdenie o zdaniteľnom príjme, ktorý je súhrnom údajov uvedených v mzdovom liste.  

§ 39 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (zákona 595/2003) 

(5) 

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi 

vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo 

závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa odseku 4, 

ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane, na priznanie 

zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie, 

ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo. 
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Preto sme výpočet Potvrdenia o príjmoch FO zo závislej činnosti nezmenili, ale zapracovali sme 

k nemu novú tlačovú zostavu: 

Vyčíslenie rozdielu sociálneho poistenia zaplateného z daňovo oslobodenej časti 

peňažného plnenia podľa § 5 ods. 7 písm. n), 

v ktorej sú uvedené všetky potrebné sumy tak, aby iný zamestnávateľ mohol upraviť sumu 

uplatneného poistného v ročnom zúčtovaní dane, alebo zamestnanec v daňovom priznaní. 

Tlačová zostava Vyčíslenie rozdielu soc. poistenia z OLZ časti daňovo oslobodenej TID 350265 

je viditeľná pre zamestnancov, ktorým bolo vypočítané Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej 

činnosti a údaje v tlačovej zostave sa zobrazia v prípade, ak v máji 2020 bola pre tohto 

zamestnanca vypočítaná Odmena letná zvýhodnená. 

 

V tlačovej zostave sa z vypočítaného potvrdenia zobrazujú pôvodné hodnoty polí 02 a 02a, 

z májových miezd z roku 2020 sa zobrazuje suma daňovo oslobodenej časti Odmeny letnej 

zvýhodnenej, percentá, ktoré boli uplatnené za zamestnanca na sociálne poistenie a vypočítaná 

suma sociálneho poistenia, ktorá pripadá na daňovo oslobodenú časť Odmeny letnej 

zvýhodnenej. Následne sú vyčíslené upravené riadky 02 a 02a. 
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2. Vysporiadanie rozdielu odvodu na sociálne poistenie zaplatené z daňovo oslobodenej 

časti Odmeny letnej zvýhodnenej (13. platu) v ročnom zúčtovaní 

Ak zamestnancom, ktorým ste vyplatili Odmenu letnú zvýhodnenú, chcete vysporiadať rozdiel 

odvodu na sociálne poistenie v ročnom zúčtovaní, tak v ponuke Číselníky – Základné 

nastavenie cez Opravu (F2) zaškrtnite zaškrtávacie pole Vysporiadať sociálne poistenie 

za OLZ (13. plat) v RZD. 

 

Po zaškrtnutí zapíšte (F12). 

Pri výpočte ročného zúčtovania sa u zamestnanca, ktorý mal vyplatenú Odmenu letnú 

zvýhodnenú (13. plat), spočítajú percentá odvodov sociálneho poistenia za zamestnanca za 

pracovný pomer, za ktorý bola vyplatená Odmena letná zvýhodnená. Vypočíta sa suma odvodu  

sociálneho poistenia z daňovo oslobodenej časti Odmeny letnej zvýhodnenej a táto suma sa 

odpočíta z riadku 02 – Úhrn povinného poistného (§5 ods. 8 zákona) a z riadku 02a z toho úhrn 

poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie), čím sa zvýši 03 Základ dane. 

Ak v ponuke Číselníky – Základné nastavenie nezaškrtnete zaškrtávacie pole Vysporiadať 

sociálne poistenie za OLZ (13. plat) v RZD, pri výpočte ročného zúčtovania dane sa 

zohľadnia odvody na sociálne poistenie tak, ako boli vypočítané v mzde za obdobie máj 2020. 

 

Prípravné kroky ročného zúčtovania dane a potvrdenia o príjme 
Všetky údaje o pracovníkovi v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň sú preberané z modulu 

Personalistika z karty pracovníka. 

Všetky údaje o organizácii v ročnom zúčtovaní sú preberané z modulu Personalistika 

z číselníka Úseky zo záložky Údaje pre poisťovne. 

V roku 2020 sú v platnosti dve sadzby daňového bonusu pre deti do veku šesť rokov 
a nad šesť rokov, na správny výpočet nároku na daňový bonus je potrebné správne 
zadať údaje o deťoch v module Personalistika na pracovníkovi cez tlačidlo Rod.prísl. 

• Uplatniť daňový bonus – zaškrtávacie políčko, zaškrtne sa, ak si pracovník uplatňuje 

daňový bonus 
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• Platí od – dátum sa zadáva, keď pracovníkovi počas roka vznikne nárok na daňový 

bonus, napr. narodenie dieťaťa, osvojenie (nezadáva sa dátum nástupu pracovníka 

počas roka do organizácie) 

• Platí do – dátum sa zadáva, keď pracovníkovi počas roka zanikne nárok na daňový 

bonus (ukončenie stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia, dovŕšenie 25. roku 

veku dieťaťa...) 

Ak má mať pracovník nárok na daňový bonus na dané dieťa celý rok, dátumy sa 

nezadávajú. Ani  v prípade nástupu pracovníka v priebehu roka. 

 

Po vykonaní prípravných krokov spustite modul Mzdy a zvoľte obdobie december 20xx. 

Vyberte z ponuky Evidencia - Ročné zúčtovanie, potvrdenia – Ročné zúčtovanie dane, 

potvrdenie: 
  

 

Zobrazí sa okno Ročné zúčtovanie dane, potvrdenie, rok 20xx buď prázdne 

alebo už s pracovníkmi, ktorých ste doplnili pre výpočet potvrdení o príjme. 

 

Stlačte tlačidlo Doplň pracovníkov. 
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Zobrazí sa okno Rok 20xx – doplň pracovníkov, v ktorom je zoznam pracovníkov, ktorí v roku 

20xx mali zdaniteľný príjem. 

 

Všetkých pracovníkov hromadne označte stlačením ikony  - Označiť všetky. V ľavom stĺpci 

sa zaškrtnú zaškrtávacie polia. 

Stlačte tlačidlo Doplniť. Doplnia sa zaškrtnutí pracovníci. Po doplnení pracovníkov stlačte 

tlačidlo Zatvoriť. 

 

V okne Ročné zúčtovanie dane, potvrdenie, rok 20xx na každom pracovníkovi stlačte tlačidlo 

Stav a vyberte Potvrdenie o príjme alebo Ročné zúčtovanie dane. 
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Potvrdenie o príjme 

V okne Ročné zúčtovanie dane, potvrdenie, rok 20xx  na pracovníkovi stlačte tlačidlo Stav 

a vyberte Potvrdenie o príjme  

Zobrazí sa sekcia Potvrdenie o príjme, kde je vyplnený dátum Žiadosť o potvrdenie. 

 

Stlačte tlačidlo Výpočet a vyberte ponuku Zvolený pracovník – potvrdenie o príjme. 

 

Pri otázke Výpočet potvrdenia o príjme za rok 20xx? stlačte tlačidlo Áno. 

 

Po výpočte sa vyplní dátum Vystavené. 

Stlačením pravého tlačidla Tlač vyberte tlačovú zostavu Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej 

činnosti 20xx a vytlačte. 

Ak potrebujete zrušiť výpočet Potvrdenia o príjmoch, stlačte tlačidlo Stav a vyberte postupne 

stavy Zruš výpočet potvrdenia a Zruš žiadosť o potvrdenie. 

Ak potrebujete hromadne všetkým pracovníkom vypočítať Potvrdenie o príjmoch, stlačte 

tlačidlo Stav a vyberte ponuku Žiadosť o potvrdenie všetkým a potom stlačte tlačidlo 

Výpočet a vyberte ponuku Potvrdenie o príjme – všetci nevypočítaní. 
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Ročné zúčtovanie dane 

V okne Ročné zúčtovanie dane, potvrdenie, rok 20xx  na pracovníkovi stlačte tlačidlo Stav 

a vyberte Ročné zúčtovanie dane. 

Zobrazí sa sekcia Ročné zúčtovanie dane, kde je vyplnený dátum Žiadosť o vykonanie. 

 

Stlačte tlačidlo Údaje a vyberte ponuku Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane. 

 

Zobrazí sa okno Hodnoty, kde v režime oprava (stlačením klávesu F2) zadajte jednotlivé 

hodnoty Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane. 
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I. Údaje o zamestnancovi 

• Zdaniteľné príjmy v SR 90% a viac – zaškrtnúť, ak zamestnanec podmienku spĺňa 

• K 01.01. som bol poberateľom dôchodku – zaškrtnúť podľa skutočnosti 

• Neuplatniť odpočet na zamestnanca - zaškrtnúť, ak sa pracovníkovi uplatňovala 
počas roka nezdaniteľná časť a pracovník na ňu nemal nárok alebo sa v ročnom 
zúčtovaní nemá vôbec uplatniť 

II. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane 

• 1. Údaje o manželke – zaškrtnúť a vyplniť,  ak si pracovník uplatňuje nezdaniteľnú časť 
na manželku. Ak má manželka (manžel) vlastný príjem, tento zadajte do poľa Vlastný 



Ročné zúčtovanie, potvrdenia  9 posledná úprava 9.2.2021 
 

príjem manželky a do poľa Počet mesiacov pre uplatnenie zadajte počet mesiacov, 
počas ktorých spĺňa podmienky na uznanie nezdaniteľnej časti. 

• 2. Poberateľ dôchodkov – zaškrtnúť podľa skutočnosti a vyplniť pole Úhrnná suma 
dôchodku. Od nezdaniteľnej časti sa odpočíta výška dôchodku. 

• 3. Uplatnenie nezdaniteľnej časti DDS – zaškrtnúť a vyplniť podľa skutočnosti pole 
Úhrn zaplatených dobrovoľných príspevkov DDS 

• 4. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na kúpeľnú liečbu – zaškrtnúť a vyplniť podľa 
skutočnosti počet detí a úhradu za daňovníka a manželku a deti. 

III. Uplatnenie daňového bonusu - ak si pracovník dodatočne uplatňuje daňový bonus, vyplniť 
potrebné údaje za všetky deti. 

V roku 2020 sú v platnosti dve sadzby daňového bonusu pre deti do veku šesť 
rokov a nad šesť rokov, na správny výpočet nároku na daňový bonus je potrebné 
správne zadať údaje o deťoch v module Personalistika na pracovníkovi cez 
tlačidlo Rod.prísl. 

IV. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky 

• zaškrtnúť a vyplniť podľa skutočnosti, ak si pracovník uplatňuje daňový bonus na 
zaplatené úroky, či mu nebol poskytnutý hypotekárny úver so štátnym príspevkom, ak 
áno, zadať mesiac a rok posledného nároku na štátny príspevok. 
Zadať Sumu daňového bonusu na úroky maximálne do výšky 400 €. 

V. Uplatnenie poistného a príspevkov 

• zaškrtnúť a vyplniť podľa skutočnosti, ak si pracovník dodatočne uplatňuje poistné 
a príspevky, ktoré si platil napr. ako samoplatiteľ, vyplniť pole Úhrnná suma 
zaplateného poistného a príspevkov. 

VI. Žiadam o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie 

• zaškrtnúť, či si pracovník uplatňuje zamestnaneckú prémiu. Týmto pracovník vyhlasuje, 
že spĺňa všetky podmienky na jej uznanie. 

VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia  

• zaškrtnúť, či pracovník žiada o vystavenie potvrdenia. 
VIII. Údaje mimo žiadosti 

• Nárok na DB zadaný ručne – zaškrtnúť, ak pracovník nesplnil podmienku príjmu aspoň 
6-násobku minimálnej mzdy a už bol zamestnancovi vyplatený daňový bonus;  

• V sume – zadať sumu už vyplateného daňového bonusu 

• Pandemické nemocenské a ošetrovné pre nárok na DB – ak pracovník nesplnil 
podmienku aspoň 6-násobku minimálnej mzdy a poberal pandemické nemocenské 
a ošetrovné – zadať sumu pandemického nemocenského a ošetrovného na uplatnenie 
nároku na daňový bonus 

• Suma nesprávne vyplatenej ZP – ak bola v predchádzajúcich rokoch nesprávne 
vyplatená zamestnanecká prémia zamestnávateľom, treba zadať jej sumu 

 

Upravené údaje zapíšte klávesom F12. 

Stlačením pravého tlačidla Tlač vyberte tlačovú zostavu Žiadosť o vykonanie výpočtu dane 

z príjmov FO a vytlačte. 
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Ak má pracovník Potvrdenie o príjme od iných zamestnávateľov, zadajte ich počet v režime 

oprava (stlačením klávesu F2) do poľa Počet ďalších zamestnávateľov. Po zadaní počtu 

zamestnávateľov zapíšte klávesom F12. 

Údaje z potvrdení od iných zamestnávateľov zadajte stlačením tlačidla Údaje – Potvrdenie 

o príjme od iných zamestnávateľov – 1. 

 

Zobrazí sa okno na voľbu ďalšieho zamestnávateľa. 

 

Zadajte číslo ďalšieho zamestnávateľa a stlačte tlačidlo OK. 

Zobrazí sa okno Hodnoty, kde v režime oprava (stlačením klávesu F2) zadajte jednotlivé 

hodnoty z potvrdení o príjme od iných zamestnávateľov. Po zadaní údajov zapíšte klávesom 

F12. 
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Stlačte tlačidlo Výpočet a vyberte ponuku Zvolený pracovník – ročné zúčtovanie dane. 

 

Pri otázke Výpočet ročného zúčtovania dane za rok 20xx? stlačte tlačidlo Áno. 

 

Zobrazí sa okno Výpočet ročného zúčtovania dane – protokol. 
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Po výpočte zavrite protokol stlačením tlačidla Zatvoriť.  

Stlačením tlačidla Údaje – Ročné zúčtovanie dane 

 
 

sa zobrazí okno Hodnoty, v ktorom sú vypočítané hodnoty ročného zúčtovania. 

Výpočet ročného zúčtovania zohľadňuje podklady, ktoré ste uviedli v Žiadosti o ročné 

zúčtovanie. 
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Okno Hodnoty zatvorte. 
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Po výpočte sa vyplní dátum Výpočet a pole Preplatok alebo Nedoplatok. 

 

V poli Uplatniť v mesiaci, v režime oprava (stlačením klávesu F2), zadajte číselnú hodnotu 

mesiaca, kedy chcete uplatniť preplatok alebo nedoplatok z ročného zúčtovania v mesačnej 

mzde. 

Ak chcete nedoplatok z ročného zúčtovania uplatniť naraz, v režime oprava (stlačením klávesu 

F2), zaškrtnite pole Uplatniť nedoplatok naraz. Ak toto pole ostane nezaškrtnuté, nedoplatok 

sa bude postupne rozplavovať v jednotlivých mesačných mzdách so začiatkom od mesiaca, 

ktorý je zadaný v poli Uplatniť v mesiaci. 

 

Stlačením pravého tlačidla Tlač vyberte tlačovú zostavu Ročné zúčtovanie preddavkov 

na daň 20xx a vytlačte.  
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Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti 

V module Mzdy vyberte z ponuky Evidencia - Ročné zúčtovanie, potvrdenia – Hlásenie, 

prehľad na DÚ.  

Zobrazí sa okno 20xx; Hlásenie, prehľad na DÚ, hlavička.  

Vytvorte nový riadok, v ktorom zadáte: 

 

• Rok – 20xx 

• Druh – ročné hlásenie 

• Úsek – vyberte úsek 

• Charakter dávky – riadne hlásenie 

Riadok zapíšte. 

Vo všetkých mesačných prehľadoch na záložke Staršie údaje zadajte v poli Odvedené r8 

skutočne odvedené preddavky za príslušný mesiac. Z mesačných prehľadov pole Odvedené 

vypadlo, no v Hlásení ostalo, preto je potrebné ho naplniť. 

 

Stlačte tlačidlo Naplň – naplnia sa hodnoty do časti Údaje – Údaje hlavičky a Údaje - Riadky. 

 
 

Stlačením tlačidla Údaje – Údaje hlavičky sa zobrazia údaje Časti I. až Časť III.  

Údaje hlavičky sú nasčítané z mesačných Prehľadov o zrazených preddavkoch na daň. 

Stlačením tlačidla Údaje – Riadky sa zobrazia riadky s údajmi o pracovníkoch za Časť IV. 

a Časť V. 

Do Časti IV. sú zahrnutí pracovníci, ktorým boli vystavené potvrdenia a v Časti V. sú zahrnutí 

pracovníci, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie dane. 

 

Stlačením tlačidla Tlač môžete vytlačiť: Hlásenie na DÚ I.,II.,III. časť, Hlásenie na DÚ IV. časť 

a Hlásenie na DÚ V. časť . 
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Tlačidlo Export 

Stlačením tlačidla Export sa zobrazí ponuka Export do XML. Po jej stlačení sa zobrazí okno: 

 

Stlačením tlačidla Áno sa vytvorí xml súbor obsahujúci údaje z hlásenia za rok 20xx. 

 

V protokolovom okne je zobrazený adresár, do ktorého sa xml súbor uložil a jeho názov. 
 


