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DAŇOVÉ PRIZNANIE PRAVNICKÝCH OSÔB 2020 
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (ďalej daňové priznanie alebo DPPO) podáva 
účtovná jednotka na vzore tlačiva vydanom Ministerstvom financií SR. 

Nový vzor DPPO 

Opatrením MF SR  č. MF/020519/2020-721  boli vydané nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov 
za rok 2020. Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi – Príspevok č. 22/2020.  

Nový vzor DPPO sa použije pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň 
lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31. decembri 2020. 

Tlačivo daňového priznania pre rok 2020 má 13 strán. Súčasťou tlačiva sú aj minimálne 3 prílohy. 
Tieto prílohy sa podávajú aj vtedy, ak sa nevypĺňajú. Sú to:  

• Príloha k § 13a a 13b zákona, 

• Príloha k § 30c zákona – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch 
výskumu a vývoja podľa § 30c zákona, počet príloh prestavuje počet listov. 

• Príloha k VI. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch, počet príloh prestvuje počet listov. 

Pri podaní DP sú uvedené 3 prílohy povinným prílohami aj  v prípade, keď ich daňovník nevypĺňa. 

Každý daňovník tak na 13. strane DP uvedie v poli Počet príloh:  minimálne číslo 3.  

Poučenie na vyplnenie DP 

Oznámenie MF SR č. MF/020521/2020-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani 
z príjmov 

Potvrdenie o podaní DP 
Oznámenie  MF SR č. MF/020527/2020-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania 
k dani z príjmov. 
 

Lehota na  podanie DPPO 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb sa za zdaňovacie obdobie 2020 podáva 
elektronicky najneskôr do 31. 3. 2021. V tento deň je daň aj splatná.  

Na účely podania DP je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku a v termíne na podanie daňového 
priznania ju uložiť  v Registri účtovných závierok. 
 

Platba dane 

Číslo účtu pre daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku:  
 
 
 
 

500224 - 8XXXXXXXXX /8180 
predčíslie  účtu na daň z 

príjmov právnických osôb 
so sídlom v tuzemsku 

 
 

základné číslo účtu označujúce 
daňový subjekt (OÚD) 

kód Štátnej pokladnice 

 
 
Variabilný symbol pre daň z príjmov FO aj PO na základe podaného daňového priznania za rok 2020:  
 

1700992020 
 
Platbu dane je možné realizovať: 

Bezhotovostne z čísla účtu  daňového subjektu alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala – za deň 
platby sa považuje deň, kedy bola platba odpísaná z účtu.  

V hotovosti poštovým poukazom RI – za deň platby sa považuje deň, keď pošta prijala platbu.  
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Možnosti predĺženia lehoty 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) ustanovuje možnosť predĺženia 
lehoty na podanie daňového priznania. Lehota sa môže predĺžiť najviac o 3 mesiace s výnimkou 
daňovníka v konkurze alebo v likvidácii prípadne maximálne o 6 mesiacov, ak má daňovník aj 
zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí.  

Termíny podania daňového priznania pri predĺžení lehoty:  

• najneskôr 30. 6. 2021 – pri predĺžení lehoty o 3 mesiace,  

• najneskôr 30. 9. 2021 – ide o odložený termín na podanie daňového priznania, ktorý môže 
použiť iba daňovník, ktorého súčasťou príjmov sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v 
zahraničí.  

Lehota sa predlžuje podaním Oznámenia daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového 
priznania na predpísanom vzore.  

Od 01.01. 2018 majú všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, platitelia a neplatitelia 
DPH, povinnosť podávať všetky výkazy a oznámenia iba elektronicky. Neziskové organizácie 
neplatitelia DPH môžu oznámenia doručiť finančnej správe aj v listinnej forme. Oznámenie o predĺžení 
lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 sa podáva elektronicky na stránke FS vo formáte 
XML, prípadne cez aplikáciu eDane. Toto oznámenie je možné vyexportovať v elektronickej podobe 
z programu OMEGA, prostredníctvom tlačidla Export do XML priamo vo formulári daňového 
priznania. 

 

 

1 Zmeny v DPPO 2020  

• Nové právne formy podnikania 

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby uvedie kód 120 (doteraz uvádzala 
119).  
Pozemkové spoločenstvo uvedie kód 272 (doteraz uvádzalo 271.1). 
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov uvedie kód 271 (doteraz  uvádzalo 271.2). 

• Voľba „Uplatnenie oslobodenia podľa § 13a alebo § 13b zákona“  - ak je voľba zapnutá vypĺňa sa 
aj riadok 240 a Príloha k § 13a a § 13b. 

• Riadok 410 – doplní sa údaj z r. 2  stĺpca 9 tabuľky D – Evidencia a odpočet daňovej straty, v Tabuľke 
D bol doplnený nový stĺpec č. 9 . 

• Riadok 550 -  uvedie sa sadzba dane 15% alebo 21% 

V zdaňovacom období so začiatkom v roku 2020:  

Ak suma v riadku 560 ≤ 100 000 eur,  uvedie sa  15% 

Ak suma v riadku 560 > 100 000 eur,  uvedie sa  21% 

• Riadok 560 – uvádza sa úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka v danom zdaňovacom období. Od 
sumy v tomto riadku sa odvíja výška sadzby dane v riadku 550. 

• Tabuľka D-Evidencia a odpočet daňovej straty -  doplnený  v tabuľke nový stĺpec 8 pre odpočet 
straty podľa § 30 ZDP. 

• Tabuľka H-Výpočet základu dane nerezidenta  – doplnený nový  riadok č. 6 
V  r. 6 sa  pre vykázanie základu dane nerezidenta  uvedenie  príjem  z predaja virtuálnej meny 
a k nemu príslušné výdavky.  
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• IX. Časť – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku  
Ak daňovník žiada o vrátenie daňového preplatku poštovou poukážkou – je možné takto zaslať  
preplatok do výšky 15 000 eur vrátane.  

2 Daňové priznanie v OMEGE   

Daňové priznanie právnických osôb spustíme v programe cez menu Prehľady – Daň z príjmov PO.  
Po prvom spustení formulára program automaticky ponúkne možnosť načítať údaje z účtovníctva.  
Pri opakovanom spustení, alebo zmene údajov v účtovníctve, je potrebné vykonať ručnú aktualizáciu 
údajov pomocou tlačidla Možnosti – Načítaj údaje z účtovníctva.  

Program OMEGA automaticky načítava údaje: 

• 1. stranu daňového priznania na základe údajov, ktoré sú vyplnené v menu Firma – 
Nastavenia – Firemné údaje. Program doplní Obchodné meno, IČO, DIČ, Sídlo spoločnosti, 
telefónne číslo a e-mailovú adresu.  

• 2. stranu, riadok 100 – Výsledok hospodárenia pred zdanením. VH zobrazuje rozdiel  
medzi výnosmi a nákladmi z tabuľky F (strana 8).  

• 5. stranu, tabuľka B – Odpisy hmotného majetku. Tieto údaje sa načítavajú z menu Evidencia 
– Dlhodobý majetok.   

• 8.  stranu, kde program doplní tabuľku F – Doplňujúce údaje. Hodnoty o celkových výnosoch, 
nákladoch a výsledok hospodárenia sa načítajú z účtovníctva.   

Riadky, ktoré sú doplnené programom automaticky, nie je možné editovať a sú 
podfarbené šedou farbou. Aby sa nám zmenili hodnoty v takýchto riadkoch, je 
potrebné editovať pomocnú tabuľku odkiaľ sa informácie načítavajú. Napríklad  
pre úpravu riadku 100 je potrebné upraviť tabuľku F.  

 

V tlačive daňového priznania sa nachádzajú riadky, ktoré OMEGA doplní automaticky, avšak 
v niektorých prípadoch ich vieme ručne editovať zapnutím voľby Vlastná suma. Po zapnutí tejto 
funkcie sa sprístupní riadok a umožní nám vpisovať vlastné údaje. Hodnoty v danom riadku môžeme 
editovať aj stlačením modrého tlačidla v pravej časti riadku, na základe ktorého sa nám zobrazí tabuľka 
Pomocný výpočet, v ktorom môžeme sumu tiež prepísať.  

 

Riadky daňového priznania, ktoré nemajú žiadne podsvietenie (biele riadky), je potrebné vyplniť 
ručne. Ak sa na takýto riadok postavíme kurzorom, program zobrazí pomocníka (bublinu s poučením), 
v ktorom je popis, čo sa má do daného riadku uviesť.  
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Prvá strana  

Na prvej strane daňového priznania sa automaticky doplní zdaňovacie obdobie a označí sa druh 
daňového priznania (riadne, opravné alebo dodatočné).  

Z firemných údajov nastavených cez menu Firma – Nastavenia – Firemné údaje sa doplnia údaje: 

• Obchodné meno, IČO, DIČ, SK NACE, 

• Ulica, PSČ, Obec, Štát  

• Telefóne číslo a emailová adresa. 

Ak potrebujeme upraviť obdobie z dôvodu skráteného účtovného roka, za ktorý podávame daňové 
priznanie, je potrebné po načítaní tlačiva editovať ručne dátum v časti Za zdaňovacie obdobie.  

 

Na prvej strane daňového priznania je nutné označiť krížikom skutočnosti týkajúce sa, napr. spôsobu 
zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane, započítania daňovej licencie, prepojenia  
so závislými osobami a podobne. 

Informácie o zahrňovaní/nezahrňovaní kurzových rozdielov do základu dane, ktoré 
vznikli v účtovníctve označujeme na 1 strane DPPO v prípade, ak je v menu Firma – 
Nastavenia – Všeobecné nastavenia v záložke Firma zapnutá voľba 
Zahrňovať/nezahrňovať kurzové rozdiely do základu dane.  

3 Majetok v DPPO   

Informácie o majetku uvádzame na 5. strane daňového priznania v tabuľke B – Odpisy hmotného 
majetku. Do tejto tabuľky sa načítavajú účtovné a daňové odpisy z jednotlivých kariet majetku 
evidovaných v evidencii dlhodobého majetku. Hodnoty účtovných odpisov sa načítavajú z evidencie 
majetku a nie z hlavnej knihy. 

 

Hodnoty, ktoré sú uvedené v tabuľke B kontrolujeme s tlačovou zostavou Porovnanie UO a DO, ktorú 
si zobrazíme cez menu  Evidencia – Dlhodobý majetok – Tlač.    
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V tlačovej zostave Porovnanie UO a DO kontrolujeme súčet odpisov na riadok 1 – Účtovné odpisy 
a riadok 6 – Daňové odpisy.  

 

Nakoľko sa v daňovom priznaní uvádza len hmotný majetok, súčet daňových 
a účtovných odpisov je v DPPO ponížený o hodnotu odpisov nehmotného majetku. 
Ak evidujeme v Evidencii dlhodobého majetku aj nehmotný majetok, označíme si  
karty iba hmotného majetku a zostavu tlačíme za Označené karty.  
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Výpočet pre DPPO:  

1. Účtovné odpisy – riadok 1 – patria sem všetky účtovné odpisy dlhodobého hmotného 

majetku (bez dlhodobého nehmotného majetku). 

2. Daňové odpisy – riadok 6 – patria sem odpisy dlhodobého hmotného majetku zahrnuté  

do základu dane (bez dlhodobého nehmotného majetku). 

Údaje zobrazené v riadku 2: 

• pomerný daňový odpis pripadajúci na počet mesiacov od zaradenia majetku do užívania 
v prípade, ak bol majetok zaradený počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia (pomerný odpis 
v 1. roku odpisovania),  

• daňový odpis za celé zdaňovacie obdobie v prípade, ak bol majetok zaradený do užívania  
na začiatku aktuálneho zdaňovacieho obdobia,  

• celý ročný daňový odpis v ďalších rokoch odpisovania, pripadajúci na dané zdaňovacie 
obdobie,  

• pomerná časť odpisu majetku neuplatnená v 1. roku odpisovania, v prípade ak sa majetok 
v aktuálnom zdaňovacom období odpisuje posledný rok,  

• daňový odpis majetku, u ktorého je v aktuálnom zdaňovacom období prerušené daňové 
odpisovanie – zobrazuje sa suma daňového odpisu, ktorý by sa uplatnil, ak by neboli daňové 
odpisy prerušené,  

• ak sa majetok v aktuálnom zdaňovacom období prenajímal, načíta  sa suma daňového odpisu 
akoby majetok nebol prenajímaný – suma bez limitácie do výšky príjmov z prenájmu,  

• ak je majetok využívaný aj na osobnú potrebu – načíta sa suma daňového odpisu bez 
zohľadnenia súkromného využívania (celý ročný daňový odpis) – nedaňový odpis sa uvádza 
ako pripočítateľná položka v riadku 15tabuľky A, 

• daňový odpis vypočítaný časovou a výkonovou metódou odpisovania.   

 

 V riadku 2 sa nenačítava pomerný daňový odpis, ktorý sa počíta pri type vyradenia 
Predaj – Odpis v roku vyradenia, nakoľko tento údaj sa uvádza osobitne v riadku 5 
pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku (§ 22 ods. 12 zákona). 

 

Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi  

Program porovnáva účtovné odpisy na riadku 1 s daňovými odpismi na riadku 6 v tabuľke B. Vzniknutý 
rozdiel automaticky doplní na riadok 150 alebo riadok 250 na strane 2. Túto sumu vidíme aj  v tlačovej 
zostave Porovnanie UO a DO, ktorú vytlačíme v evidencii dlhodobého majetku.  
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2.1 Prenájom dlhodobého majetku  

Podľa § 19 ods. 3 písm. a) sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrňujú odpisy najviac do výšky 

príjmov (výnosov) z prenájmu majetku za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak dlhodobý hmotný 

majetok prenajímame iba z časti alebo je určený na prenájom len časť zdaňovacieho obdobia, výška  

daňových odpisov sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu.  

Pri prenajatom majetku je potrebné na karte majetku zapnúť funkciu Majetok poskytovaný  

na prenájom. Na základe toho sa nám  sprístupní ďalšia záložka Prenájom v ktorej uvádzame obdobie 

a príjem z prenájmu.   

 

Program automaticky doplní do riadku 3 v tabuľke B neuplatnenú časť ročného odpisu hmotného 
majetku, ktorý bol počas zdaňovacieho obdobia poskytovaný na prenájom.  

Či je hodnota správna overíme v Evidencii dlhodobého majetku pomocou tlačovej zostavy Odpis – 
prenájom majetku.  

 

Účtovný odpis 

riadok 1, tabuľka B 

 

Daňový odpis 

riadok 6, tabuľka B 

 

Odpočítateľná  

položka 

riadok 250, strana 2 

 

< = 

Účtovný odpis 

riadok 1, tabuľka B 

 

Daňový odpis 

riadok 6, tabuľka B 

 

Pripočítateľná 

položka 

riadok 150, strana 2 

 

> = 
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2.2 Prerušenie daňových  odpisov  

Prerušenie daňových odpisov je legislatívne upravené v § 22 ods. 9 ZDP. Daňovník môže 

prerušiť uplatňovanie daňových odpisov hmotného majetku na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo 

viac celých zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, 

ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia 

odpisovania. Zákon o dani z príjmov umožňuje  prerušenie daňových odpisov už v roku, v ktorom sa 

uvedie hmotný majetok do užívania. 

V programe OMEGA prerušenie daňového odpisu zapneme priamo na karte majetku cez voľbu  
Prerušiť v aktuálnom roku (2020) v záložke Daňové odpisy.  

 

 

 

Hodnotu odpisu nezahrnutého do daňových výdavkov z dôvodu prerušenia odpisovania program 
automaticky doplní na riadok 4 v tabuľke B. Z čoho sa hodnota skladá overíme pomocou tlačovej 
zostavy Prerušené daňové odpisy, ktorú nájdeme v Evidencii dlhodobého majetku. 

 

 

 

Zákon nám umožňuje prerušiť daňový odpis. Účtovné odpisy nie je možné prerušiť, 

je však možné podľa meniacich sa podmienok používania hmotného majetku upraviť 

výšku účtovných odpisov, t. j. zmeniť odpisový plán v zmysle ustanovenia § 20 ods. 5 

Postupov účtovania pre PÚ.   

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20201001.html#paragraf-22.odsek-9
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2.3 Predaj dlhodobého majetku  

Ak predávame dlhodobý hmotný majetok počas roka, nemôžeme si uplatňovať ročný daňový odpis, 
pretože majetok nie je v evidencii k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. V platnosti je však 
výnimka, kedy pri vybranom dlhodobom majetku si môžeme uplatniť alikvotný daňový odpis.  

Zákon definuje špeciálne skupiny majetku podľa nasledovných kódov produkcie:  

• 29.10.2 osobné automobily,  

• 29.10.52 motorového vozidlá na jazdu na snehu,  

• 30.12 rekreačné a športové člny,  

• 30.11 lode a plavidlá,  

• 30.3 lietadlá a kozmické lode,  

• 30.91 motocykle, 

• 30.92.1 bicykle a iné kolesové vozidlá bez motora,  

• Budovy a stavby v VI. odpisovej skupine.  

 

Pri predaji takéhoto majetku počas roka si môžeme uplatniť pomernú časť daňového odpisu vo výške 
pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých sa o majetku účtovalo.  

V programe je potrebné zaevidovať pohyb Vyradenie - Predaj – Odpis v roku vyradenia. Na základe 
toho program automaticky doplní alikvotný ročný odpis vybraného majetku na riadok 5 v tabuľke B.  

 

 

Hodnotu vstupujúcu do tohto riadku overíme v tlačovej zostave Predaj majetku s odpisom v roku 
vyradenia v stĺpci Daňový odpis.  

 

 

 

 

Pri spomínaných vybraných druhoch majetkov je potrebné pozerať aj na výšku predajnej ceny. 
Zostatková cena je daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja.  
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Spoločnosť Kros, a. s. dňa 25. 01. 2018 nakúpila a zaradila do majetku osobný automobil 
so vstupnou cenou 12 000 eur bez DPH. V máji 2020 automobil predala za 4 000 eur bez 
DPH. Auto bolo odpisované rovnomerným daňovým odpisom v I. odpisovej skupine.  
Spoločnosť uplatnila účtovný odpis: ÚO=DO. 

 

Zdaň. obdobie Účtovný odpis Účotvná ZC Daňový odpis Daňová ZC 

2018 3 000 
 

9 000 3 000 9 000 

2019 3 000 6 000 3 000 6 000 
2020 (1 až 4 mesiac) 1 000 5 000 1 000 5 000 

 

                          Daňový výdavok Úpravy V DP PO 

Daňový odpis Áno za 1 až 4 mesiac Žiadne, pretože UO = DO 

 

Daňová ZC 

Áno, ale len do výšky príjmov 
z predaja 

Účtovná ZC =  Daňovej ZC 

Predajná cena < Daňová ZC 

4 000 < 5 000 

 

Predajná cena  < Daňová ZC 

Záporný rozdiel zvyšuje 
ZD na riadku 16 v tabuľke 

A. 

4 000 – 5 000 = 1 000 
 

 

Spoločnosť predáva auto s daňovou stratou, predajná cena je nižšia ako daňová zostatková cena. To 
znamená, že môže do daňových výdavkov uplatniť maximálne hodnotu predajnej ceny, t. j. 4 000 eur. 
Zvyšok predstavuje v DP PO pripočítateľnú položku a bude uvedená na r. 16 tabuľky A. Keďže sa 
odpisoval majetok rovnako účtovne a aj daňovo, automatický vytvorený ID musíme ručne upraviť.  

 

 

2.4 Majetok využívaný na osobnú potrebu  

Majetok, ktorý evidujeme v menu Evidencia – Dlhodobý majetok môže mať charakter osobnej 
potreby, vtedy je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2  písm. t) (okrem 
výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i), výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami 
a zamestnávateľa, ktorý pri automobiloch uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) ). Na karte 
majetku je potrebné zapnúť voľbu Majetok využívaný aj na osobnú potrebu. OMEGA automaticky 
doplní hodnotu 80 %, pričom v prípade potreby je možné percento upraviť. 
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Celková hodnota daňového odpisu pri takomto type majetku sa uvádza do tabuľky B riadok 2 na 
strane 5. Základ dane je však potrebné upraviť o hodnotu nedaňového odpisu. Výšku vypočítaného 
daňového a nedaňového odpisu skontrolujeme v tlačovej zostave Majetok využívaný aj na osobnú 
potrebu.  

 

 

Suma nedaňového výdavku predstavuje v aktuálnom zdaňovacom období pripočitateľnú položku. 
Program ju automaticky doplní na riadok 15 tabuľky A. Hodnota tohto nedaňového výdavku sa tiež 
automaticky doplní na riadok 130 na strane 2.    

 

 

 

2.5  Elektromobil  

Novelou zákona o dani z príjmov sa od roku 2019 v § 26 ods. 1 ZDP a v Prílohe č. 1 ZDP  zaviedlo 
zvýhodnené odpisovanie elektromobilov a hybridných automobilov. Zaviedla sa nová odpisová 
skupina „0“ s dobou odpisovania 2 roky.  

V odpisovej skupine „0“ je možné odpisovať osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii 
časť II. v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedenú jednu zo skratiek: 

• BEV – vozidlo len s elektrickým pohonom napájaným na elektrický pohon.  

• PHEV – vozidlo na akýkoľvek druh paliva alebo zdroj energie, ktoré navyše ako pohon používa 
aj batériu, ktorá môže byť nabíjaná pripojením na externý zdroj elektrickej energie.  

V OMEGE je odpisová skupina „0“ v ponuke vo verzii 23.00 a vyššej. Zmenu odpisovej skupiny je 
potrebné na príslušných kartách urobiť ručne.  

 

 

 

 

Odpisová skupina „0“ je 
určená pre položku 0-1 KP 
29.10.2 z číselníka kódov 

produkcie. 
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Zvýhodnené odpisovanie je možné uplatniť aj pri nedoodpisovanom elektromobile 
zaradenom pred rokom 2019. Za predchádzajúce zdaňovacie obdobia sa uplatnené 
odpisy spätne neupravujú.  

 

Obchodná spoločnosť si v januári 2020 obstarala a zaradila do majetku elektromobil 
vo vstupnej cene 52 000 eur. Auto je zaradené v 0. odpisovej skupine, daňovo sa bude 
odpisovať rovnomerne. Účtovné odpisy sú nastavené rovnako ako daňové.  

 

 

Daný elektromobil má v osvedčení o evidencii ako Druh paliva/zdroj energie uvedené „BEV  - vozidlo 
len s elektrickým pohonom napájaným na elektrický pohon“. Preto ho môžeme zaradiť do 0. odpisovej 
skupiny. KP vyplníme 29.10.2. Na karte majetku zaevidujeme obstaranie a zaradenie elektromobilu. 
Nakoľko je elektromobil zaradený v hodnote viac ako 48 000 eur a KP je 29.10.2, OMEGA automaticky 
zapne voľbu Limitovaná VC osobného automobilu. Daňové odpisy sa vypočítajú podľa legislatívy na 
dva roky.  

 

 

Zhrnutie tabuľky B – Odpisy hmotného majetku  

Riadok  v tabuľke  Obsah riadku  

Riadok 1 Účtovné odpisy – netto  

Riadok 2 Daňové odpisy – brutto  

Riadok 3 Daňový odpis – prenájom majetku  

Riadok 4 Daňový odpis – prerušenie majetku  

Riadok 5 Daňový odpis – predaj  majetku – pomerná časť 

Riadok 6 Daňový odpis – netto  

 

3   Výsledok hospodárenia  

Výsledok hospodárenia v praxi tiež nazývaný bilančný výsledok predstavuje rozdiel medzi účtovnými 
výnosmi a účtovnými nákladmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnosy  

 

Náklady  
 

Účtovný zisk  

 
>   = 
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Výsledok hospodárenia sa automaticky načíta do riadku 100 na 2. strane daňového priznania. Tento 
údaj nie je možné ručne editovať, pretože sa hodnota preberá z tabuľky F, ktorá sa nachádza  
na 8. strane daňového priznania. Bez úpravy tabuľky F sa hodnota na riadku 100 nezmení.  

 

V tabuľke F sa nachádza súčet výnosov (riadok 1) a nákladov (riadok 2) z hospodárskej a finančnej 
činnosti bez účtov skupiny 59. Hodnota, ktorá ja uvedená na riadku 100 je vypočítaná ako rozdiel 
medzi celkovými výnosmi a nákladmi bez zrážkovej dane zaúčtovanej na účte 591.  

 

Výsledok hospodárenia zistíme aj v tlačovej zostave Výsledovka komplexná, ktorú vytlačíme  
cez menu Tlač – Prehľady – Výsledovka jednoduchá/Výsledovka komplexná. Zostavu tlačíme  
za účtovné odbobie Január – December.  

Kontrola výsledku hospodárenia  

 

 

 

 

 

4  Položky ovplyvňujúce výsledok hospodárenia  

Výsledok hospodárenia pred výpočtom dane z príjmov ešte upravujeme o položky, ktoré nie sú 
daňovo uznané, teda zvyšujú alebo znižujú výsledok hospodárenia.  Zjednodušene môžeme povedať, 
že: 

 

Náklady, ktoré 
nie sú daňovým 
výdavkom sú 
pripočítateľné 
položky.

Výnosy, ktoré nie 
sú zdaniteľný 
výnos sú 
odpočítateľné 
položky.

 

Výnosy  
 

 

Náklady  
Účtovná 

strata  

 
<   = 

 

Riadok 100 

 

DPPO 

 

Riadok 56 

(malá a veľká ÚJ) 

Riadok 35 

(mikro ÚJ) 

Výkaz ziskov a strát 

= 
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Nedaňové účty  

Pre nedaňové nákladové a výnosové  účty program umožňuje automatické doplnenie do vybraného 
riadku daňového priznania. V menu Číselník – Účtový rozvrh je potrebné označiť takýto účet, ako 
nedaňový a zároveň v záložke Výkazy – Priznanie k dani z príjmov PO nastaviť smerovanie  
do konkrétno riadku daňového priznania. Ak v účtovom rozvrhu nenastavíme smerovanie nedaňových 
nákladov a výnosov do konkrétnych riadkov daňového priznania, je potrebné doplniť tieto hodnoty 
ručne po načítaní tlačiva. Zostatky účtov, ktoré sme označili ako nedaňové predstavujú pripočítateľné, 
resp. odpočítateľné položky, teda položky, ktoré prispievajú k zvýšeniu, alebo zníženiu výsledku 
hospodárenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•náklady na reprezentáciu, 

•poskytnuté dary, 

•kladný rozdiel medzi ÚO a DO, 

•ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania, 

•manká a škody presahujúce prijaté náhrady, 

•nadspotreba PHL, 

•tvorba rezerv, ktoré nie sú daňovo uznané podľa § 21 ods. 2 písm. j, 

•nezahrňované kurzové rozdiely - strata, 

•predaj majetku vo vybraných prípadoch,

•výdavky osobnej potreby, 

•neuhradené záväzky, 

•sumy, ktoré neoprávnene znížili príjmi pri transferovom oceňovaní,  

•náklady, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení a neboli do konca ZO zaplatené, 

•v určitých prípadoch DPH zaplatená v inom členkom štáte, 

•opravné položky neuznané za daňový výdavok,§ 21 ods. 2 písm. ), 

•náklady vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahrňované do základu 
dane. 

Pripočitateľné položky sú napríklad: 

•nezahňované kurzové rozdiely - zisk, 

•kreditné úroky, 

•záporný rozdiel medzi ÚO a DO, 

•oslobodenie od dane podľa § 13, napr. príspevky Prvej pomoc a Prvej pomoci Plus,

• informácie z Prílohy k § 13a a 13b, 

•príjmy oslobodené od dane z Prílohy č. 3,

•výdavky, ktoré sú daňovými až po zaplatení.   

Odpočitateľné položky sú napríklad: 
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Programová kontrola, ktorú spustíme cez menu Firma – Kontrola nás upozorní  

na nedaňové účty, ktoré nemajú nastavené smerovanie účtu do Daňového priznania 

k dani z príjmov právnických osôb. 

 

4.1 Riadok 130 

Riadok 130 je sumárny a napĺňa sa automaticky prenosom z riadku 17 tabuľky A na strane 5. Ak 
chceme hodnotu v tomto riadku zmeniť, je potrebné zmeniť údaje v tabuľke A. Riadok nie je možné 
ručne editovať.  

 

 

V tabuľke A môžeme skontrolovať, aký účet smerujeme do konkrétného riadku tabuľky, pomocou 
modrej knižky.  

 

 

 

4.2  Riadok 110 - Transferové oceňovanie  

Vzniknutý rozdiel pri transferovom oceňovaní uvádzame na riadoku 110 na strane 2. Program tieto 
informácie nenačítava automaticky, takže údaj dopĺňame ručne.  

Okrem tohto riadku sme povinný uvádzať informácie aj v Tabuľke I – Transakcie závislých osôb, 
ktorá sa nachádza na strane 9, prípadne v samostatnej transferovej dokumentácii.  

Súčasne je potrebné na prvej strane zakliknúť voľbu Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie 
podľa § 2 pism. n) zákona so závislými osobami. 

V programe OMEGA môžeme transferovú dokumentáciu evidovať v Evidencii účtovných dokladov 
pomocou okruhu OF alebo ID.  Aby bolo možné jednoznačne evidovať výnosy zo služieb so závislými 
osobami vytvoríme si samostatnú analytiku účtu, napr. 602.500. V účtovom rozvrhu nastavíme  
pre účet 602.500 smerovanie do DPPO v záložke Výkazy – Priznanie k dani z príjmov PO do riadku 2 
stĺpec 1.  
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Na základe tohto nastavenia sa hodnota z účtu 602.500 dopní automaticky do Tabuľky I na 9. strane.  

Ak toto nastavenie nevykonáme, môžeme do Tabuľky I údaje dopĺňať ručne pomocou ikony 
s ceruzkou. Hodnotu tiež môžeme doplniť stlačením modrého tlačidla v pravej časti riadku v ktorom 
vyplníme údaje v tabuľke Pomocný výpočet.  

 

 

4.3 Riadok 140 - Daňové výdavky až po zaplatení  

Spoločnosť A si od spoločnosti B prenajíma zváračské zariadenie. K 31.12.2020 
nezaplatila dohodnuté nájomné za mesiac december 2020, zaúčtované v nákladoch  
v sume 100 eur. Nájomné zaplatila až v januári 2021.  

 

Nezaplatené nájomné nie je daňovým nákladom, je potrebné zvýšenie základu dane. V pôvodnom 

doklade, kde sme účtovali o nájomnom, preúčtujeme účtovanie na nedaňový účet 518.900.  

 

Doklad  Účtovný prípad Suma MD D 

DF 

Nájomné za zváracie zariadenie 120  321.000 

Základ dane 100 518.900  

DPH 20 % 20 343.020  

 

V menu Číselník – Účtový rozvrh si nastavíme smerovanie účtu 518.900 na riadok 140 DPPO.  Suma 

100 eur sa tak uvedie v danom riadku ako položka zvyšujúca výsledok hospodárenia.  

V roku 2021 bolo nájomné zaplatené a stáva sa daňovým výdavkom. V DPPO za rok 2021 môžeme 

vykonať zníženie základu dane. Suma 100 eur sa uvedie ako položka znižujúca výsledok hospodárenia 

na riadku 270. V programe OMEGA sumu 100 eur zadáme ručne do riadku 270 čím sa vykoná zníženie 

základu dane. 

 

DPPO 2020
Nezaplatené nájomnné 

- nedaňový náklad 

položka zvyšujúca VH -
riadok 140 DPPO 

(automaticky) 
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V programe OMEGA  doklady, ktoré neboli uhradené do konca roka, overíme nasledovne:  

1. V menu Prehľady – Kniha analytickej evidencie si doklady vyfiltrujeme podľa 
jednoznačného kritéria, napr. text. V našom prípade je text: Nájomné.  

 

2. Zobrazené doklady si označíme pomocou tlačidla Označ - Označ zobrazené, ktoré sa 
nachádza v spodnej časti Knihy analytickej evidencie.   

3. Úhrady skontrolujeme cez Prehľady – Saldokonto sumárne, kde si kritérium zvolíme 
Nevyrovnané a Označené.  

 

Celkovú sumu takýchto neuhradených dokladov, preúčtujeme na účet, ktorý máme označený ako 
nedaňový a smerovaný na riadok 140. Prípadne môžeme túto hodnotu evidovať ručne priamo na 
riadku 140 daňového priznania.  

   

4.4 Riadok 180 - DPH zaplatená v inom členom štáte  

Nárok na vrátenie dane upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v § 55  písm. f).  

Finančná správa SR určuje spôsob účtovania zahraničnej DPH v súvislosti s refundáciou DPH, 
respektíve vrátením DPH z iného členského štátu Európskej únie. DPH zaplatenú v inom členskom 
štáte môžeme účtovať viacerými spôsobmi, napríklad na nákladový účet 548.xxx, alebo na rovnaký 
účet ako náklad , ktorého sa DPH týka (501.xxx alebo 518.xxx). 

Pre lepšiu evidenciu zahraničnej DPH odporúčame v programe OMEGA vytvoriť samostatnú 
analytiku účtu 548.xxx pre každý členský štát EÚ. Následne na konci roka môžeme pomocou 
Hlavnej knihy alebo Knihy analytickej evidencie jednoznačne skontrolovať zostatok na konkrétnom 
účte.  

 

 

DPPO 2021
Zaplatené nájomnné -

daňový výdavok 

položka znižujúca VH -
riadok 270 DPPO 

(ručne) 
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Daňový výdavok  Nedaňový výdavok  

• Ak nemáme nárok na vrátenie dane 
z dôvodu, že suma DPH nedosiahla 50 
eur. 

• Ak máme nárok na vrátenie dane 
a podáme žiadosť o jej vrátenie.  

• Ak máme nárok na vrátenie dane, ale 
nepodáme žiadosť o jej vrátenie. 

 

V prípade, ak zahraničnú DPH z členských štátov účtujeme na účet 548.xxx a nemáme nárok na daňový 
výdavok je potrebné tento účet v účtovom rozvrhu nastaviť ako nedaňový a zároveň v záložke 
Výkazy – DPPO určiť smerovanie na riadok 180.  Tento riadok je možné editovať aj ručne priamo  
na 2. strane tlačiva.  

 

 

4.5 Riadok 180 - Neuhradené záväzky  

Pri vypĺňaní daňového priznania sme povinný posudzovať aj neuhradené záväzky, ktoré boli uplatnené 
v daňových výdavkoch. Podľa § 17 ods. 27 upravujeme základ dane o neuhradené záväzky.  

Daňovník je povinný zvýšiť svoj základ dane, ak od splatnosti záväzku do konca zdaňovacieho obdobia 
uplynula dlhšia doba ako:  

 

 

 

 

 

 

Úhrnnú sumu za všetky neuhradené záväzky zapíšeme do daňového priznania na riadok 180. 
O znížení záväzku neúčtujeme, preto je potrebné hodnotu zapísať ručne.   

V programe OMEGA doklady, ktoré neboli uhradené a sú po splatnosti zistíme nasledovným 
spôsobom:  

1. V menu Prehľady – Prehľad záväzkov si vyfiltrujeme doklady iba Nevyrovnané a k dátumu 
31.12.2020. V záložke Nastavenie si určíme Hranice po lehote splatnosti.  

 

Ak uplynulo viac ako 360 dní - najviac do 20 % menovitej hodnoty
záväzku alebo jeho nesplatenej časti bez príslušenstva.

Ak uplynulo viac ako 720 dní - najviac do 50 % menovitej hodnoty
záväzku alebo jeho nesplatenej časti bez príslušenstva.

Ak uplynulo viac ako 1 080 dní - do 100 % menovitej hodnoty záväzku
alebo jeho nesplatenej časti bez príslušenstva.
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2. Po stlačení tlačidla Obnov sa nám aktualizujú údaje vo formulári. Následne si vytlačíme 
zostavu Kniha záväzkov po obdobiach splatnosti sumárna.  

 

 

 

Na predĺženie lehoty splatnosti sa pre účely zvýšenia základu dane z príjmov 
neprihliada. Pre účely zistenia základu dane sa vždy použije pôvodne dohodnutá 
lehota splatnosti, a to aj v prípade, ak sa obchodní partneri dohodli na predĺžení.  

 

Ak v nasledovnom období dôjde k splateniu záväzku, ktorým sme v prechádzajúcom zdaňovacom 
období zvyšovali základ dane na riadku 180, tak v nasledujúcom zdaňovacom období, kedy došlo 
k úhrade, môžeme znížiť základ dane na riadku 290.  

 

Podľa uvedeného ustanovenia zákona o dani z príjmov nepostupujú neziskové, 
rozpočtové, príspevkové organizácie a daňovníci, na ktorých bol vyhlásený 
konkurz.  

 

 

4.6 Riadok 210 - Kreditné úroky  

Podľa § 43 ods. 6 sa daňová povinnosť daňovníka z príjmov z kreditných úrokov vybraná zrážkou,  
považuje za splnenú po vykonaní zrážky dane. Hodnotu celkových kreditných úrokov uvádzame 
v daňovom priznaní na riadku 210. Sumu môžeme do daňového priznania doplniť ručne, alebo ak 
účtujeme úroky na konkrétnom účte napr. 662.900 nastavíme si v účtovom rozvrhu účet ako 
nedaňový a v záložke Výkazy smerovanie na riadok 210.  

 

 

 

Rovnakým spôsobom 
dokážeme filtrovať aj 

tlačovú zostavu Saldokonto 
sumárne alebo Saldokonto 

po položkách. 
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4.7 Riadok 240  

Program ho vypĺňa automaticky po vyplnení Prílohy k § 13a a 13b. Tento údaj sa preberá z riadku 3 
a nie je možné ho editovať, iba v prípade, ak upravíme hodnoty v prílohe.  

 

4.8 Riadok 250 

V riadku evidujeme rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi. Ak daňové odpisy prevyšujú 
účtovné odpisy v tabuľke B, ktorá sa nachádza na 5. strane, program automaticky doplní tento rozdiel  
na riadok 250. Riadok nemôžeme ani v tomto prípade ručne editovať. Je potrebné editovať tabuľku 
B.  

 

4.9 Riadok 270  

Tento riadok vypĺňa daňovník ručne. Uvádza sa tu hodnota výdavkov vymedzených v § 17 ods. 19. 
Uvádzame tu výdavky, ktoré boli v aktuálnom zdaňovacom období zaplatené, ale nie sú zahrnuté 
v riadku 100.  

 

4.10 Riadok 302 – Test výšky základu dane  

 Aj na luxusné elektromobily s obstarávacou cenou 48 000 eur a viac, ktoré sú preradené do novej 
odpisovej skupiny „0“, tiež platí limitácia odpisov a úprava základu dane v daňovom priznaní.  

Pri teste základu dane sa pri luxusných elektromobiloch posudzuje ročný daňový odpis z limitovanej 
vstupnej ceny 24 000 eur (48 000 eur/2 roky), resp. pomerná časť z ročného odpisu podľa mesiaca 
zaradenia. 

Ak je základ dane < 24 000 eur (prípadne 24 000 x (krát) počet luxusných automobilov) vykoná sa 
úprava základu dane automaticky, po potvrdení tlačidla na riadku 301 daňového priznania. Základ 
dane sa na riadku 302 zvýši o kladný rozdiel medzi vypočítaným daňovým odpisom a odpisom 
z limitovanej vstupnej ceny luxusného elektromobilu.  

Pokiaľ sa v evidencii majetku nachádzajú luxusné automobily, ktoré sú zaradené v 0 

OS a aj v 1. OS, Test základu dane porovnáva hodnotu základu dane so sumou 

limitovaného odpisu nasledovne: suma 12 000 eur x (krát) počet luxusných 

automobilov so VC 48 000 eur a viac, ktoré sú zaradené v 1 OS + (plus) 24 000 eur x 

počet luxusných automobilov so VC 48 000 eur a viac, ktoré sú zaradené v 0 OS. 

Spoločnosť má vyčíslený základ dane v hodnote 20 301,11 eur. V evidencii 

dlhodobého majetku má zaradený jeden luxusný osobný automobil v odpisovej 

skupine 1. a jeden luxusný elektromobil zaradený v odpis. skupine „0“. Vykoná sa 

zvýšenie základu dane na r. 302? 
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Keďže základ dane je nižší ako limitovaný základ dane 36 000 eur (ktorý tvorí limitovaný odpis za 

jeden luxusný osobný automobil 12 000 eur plus jeden luxusný elektromobil 24 000 eur), tak je 

potrebné zvýšenie základu dane o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených odpisov 

a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov vypočítaných z limitovanej 

vstupnej ceny 48 000 eur.  

Po odkliknutí hlášky program na riadok 302 automaticky doplní rozdiel 8 750 eur (skutočne uplatnený 

daňový odpis: 44 750 eur mínus odpis z limitovanej VC: 36 000 eur).  

 

Pre porovnanie a kontrolu je možné využiť tlačovú zostavu Limitovaná vstupná cena, ktorá obsahuje 

vypočítanú sumu, o ktorú je potrebné upraviť základ dane v prípade, ak je ZD < 12 000 eur alebo 

24 000 eur. 

 

 

V prípade, že si osobný automobil alebo elektromobil so vstupnou cenou 48 000 eur a 
viac prenajímate (ste nájomca a uplatňujeme si do daňových výdavkov zaplatené 
nájomné), tak test výšky základu dane a úpravu základu dane podľa § 17 ods. 35 Zákona 
o dani z príjmov je potrebné vykonať mimo programu OMEGA. Sumu do riadku 302 v 
prípade potreby doplníte ručne. 

 

4.11 Riadok 303  

Na riadku 303 uvádzame sumu členských príspevkov vyplývajúcich z nepovinného členstva právnickej 
osoby, ktorá prevyšuje limit ustanovený v § 19 ods. 3  písm. n). Suma týchto príspevkov je už zahrnutá 
na riadku 100, preto tu uvádzame už len sumu prevyšujúcu 5% zo základu dane, ktorý sa nachádza  
na riadku 301. Prípadne tu uvádzame sumu prevýšujúcu 30 000 eur.  

4.12 Riadok 304  

Riadok 304 vypĺňa daňovník, ktorý sa nezaoberá výrobou alkoholických nápojov, respektíve nemá to 
ako hlavný predmet činnosti. Podľa zákona je víno považované za reklamný predmet, ak jeho hodnota 
nepresiahne 17 eur/ ks.  
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Na konci zdaňovacieho obdobia si môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov víno v úhrne 
najviac do výšky 5 % zo základu dane, ktorý sa uvádza na riadku 301. Suma prevyšujúca 5% sa uvádza 
ručne na riadok 304.  

Spoločnosť ABC, s. r. o. platiteľ DPH (nie je výrobcom vína) nakúpila 300 fliaš vína za cenu 
16 eur bez DPH za jeden kus, v celkovej sume 4 800 eur. Víno bolo nakúpené ako reklamný 
predmet. Základ dane za rok 2020 má spoločnosť vyčíslený na sumu 15 000 eur. Ako má 
spoločnosť správne upraviť základ dane v DPPO ?  

Spoločnosť má povinnosť upraviť – zvýšiť základ dane. Celkové výdavky na nákup vína v sume 4 800 
eur prevyšujú sumu 5% základu dane ( 5% z 15 000 eur je 750 eur). Rozdiel v sume 4 050 eur (4 800 -
750) uvedie na riadku 304 ručne.  

 

Daňovník, ktorý vykazuje na riadku 301 daňovú stratu si nemôže víno ako reklamný 
predmet uplatniť v daňových výdavkoch. V takomto prípade na riadku 304 uvádza sumu 
celého nákupu vína do 17 eur za podmienky, že nie je výrobcom vína.   

Alkohol iný ako víno s cieľom poskytovať ako reklamný predmet nikdy nemôžeme 
uznať ako daňový výdavok v prípade, ak nie sme výrobcom alkoholických nápojov.  

4.13 Riadok 305 

Ak daňovník eviduje na riadku 301 (základ dane) daňovú stratu alebo hodnotu 0, je povinný o sumu 
zaplateného sponzorského zvýšiť základ dane. Túto hodnotu evidujeme na riadku 305 podľa § 17 ods. 
19 pism. h). V tomto riadku zároveň uvádzame aj sumu nepoužitého sponzorského, ak sponzor vykázal 
kladný základ dane v riadku 301, avšak sponzorovaný nepoužil všetky prostriedky prijaté na základe 
zmluvy o sponzorstve v športe v príslušnom zdaňovacom období. Hodnotu uvádzame ručne.  

4.14 Riadok 306 

V riadku 306 sa uvádza suma zvýšenia základu dane podľa § 17 ods. 39. Ak držiteľ motorového vozidla, 
ktoré je určené na predaj do jedného roka od zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel 
nevykoná prevod držby motorového vozidla a zároveň do 15 dní po uplynutí tejto lehoty neuhradí 
poplatok pri prvej evidencii vozidla, je povinný v zdaňovacom období, v ktorom uplynie lehota  
na úhradu tohto poplatku, zvýšiť základ dane o výdavky na obstaranie, technické zhodnotenie, 
prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla uplatnené v zdaňovacom období, v ktorom 
došlo k zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel. Takto postupuje v každom zdaňovacom 
období, až kým nedôjde k úhrade poplatku. Ide o špecificky vymedzených daňovníkov: napr. 
výrobca vozidiel, zástupca výrobcu, autorizovaný predajca vozidiel a pod. 

4.15 Riadok 307 

Na riadku 307 daňovník uvádza sumu zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37. Základ dane si môže 
znížiť o 1 600  eur za žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického 
vyučovania. Ak žiakovi poskytne viac ako 400 hodín praktického vyučovania, môže si základ dane znížiť 
až o 3 200 eur za žiaka. Hodnotu je potrebné v programe OMEGA uviesť priamo do daňového 
priznania ručne. 

Zníženie  ZD v čase pandémie COVID19 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo dňa 29.9.2020 Usmernenie k postupu 
stredných škôl pri realizácií praktického vyučovania počas mimoriadnej situácie v súvislosti s 
ochorením Covid-19. Ak praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania prebieha v súlade  
s uvedeným  usmernením,  potom daňovník poskytujúci duálne vzdelávanie môže uplatniť zníženie 
základu dane podľa § 17 ods. 37. Odporúčame priebežne sledovať usmernenia ministerstva školstva v 
čase COVID-19, ktoré sú publikované na webovej stránke ministerstva v časti Aktuálne 
témy/Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID 19. 

4.16 Riadok 308 

V riadku 308 sa uvádza v úhrne suma kladných základov dane kontrolovaných zahraničných 
spoločností podľa § 17h , u ktorých vzniká povinnosť zahrnúť ich do základu dane podľa § 17h ods. 4 
až 6 zákona. Suma uvedená v r. 308 môže byť v budúcich zdaňovacích obdobiach aj záporná, ak by 
daňovník uplatnil postup podľa § 17h ods. 9 až 11.  
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V tomto prípade uvádza sumu v r. 308  so záporným znamienkom (-). Hodnotu je potrebné vyplniť 
ručne priamo v tlačive daňového priznania.  

Zhrnutie  Položiek upravujúcích základ dane alebo daňovú stratu   

Riadok  v tabuľke   Obsah riadku  

Riadok 301 Základ dane alebo daňová strata 

Riadok 302 Rozdiel odpisov z limitovanej vstupnej ceny 
a daňových  odpisov 

Riadok 303 Členské príspevky 

Riadok 304 Výdavky na alkoholické  nápoje – víno 

Riadok 305 Sponzorské u sponzora 

Riadok 306 
Výrobcovia vozidiel, zástupcovia výrobcu, 
autorizovaný predajca a pod. 

Riadok 307 Praktické vyučovanie 

Riadok 308 Kontrolované zahraničné spoločnosti 

5 Daňová strata  

Podmienky odpočítania daňovej straty sú: 

• Odpočítať stratu z minulých rokov môžeme iba vtedy, ak vznikol za aktuálne zdaňovacie 
obdobie kladný základ dane.  

• Ak v príslušnom zdaňovacom období nevykážeme dostatočne vysoký základ dane  
na odpočet pomernej časti daňovej straty z prechádzajúcich zdaňovacích období, strácame 
nárok na odpočet jej neuplatnenej časti.  

• Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu, nárok na odpočet daňovej 
straty zaniká odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.  

• Ak má daňovník zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, môže uplatniť celý ročný odpočet 
daňovej straty.  

• Odpočet je možné uplatniť maximálne počas 4 rokoch bezprostredne po sebe nasledujúcich 
zdaňovacích obdobiach, rovnomerne ¼ v každom zdaňovacom období.  

 

Odpočet daňovej straty sa uvádza v Tabuľke D - Evidencia a odpočet daňovej straty , ktorá je 
rozdelená na 9 stĺpcov. Tabuľka sa nachádza na 6 a 7 strane tlačiva.  

• V 1. stĺpci sa uvádza osobitný odpočet daňovej straty po skončení uplatňovania nároku 
na daňový úver podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z o daniach z príjmov v znení 
neskorších predpisov.  

• V stĺpci 2 a 3 sa uvádza odpočet daňovej straty vykázanej v jednotlivých zdaňovacích 
obdobiach u daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a 30b zákona.  

•  V stĺpci 4 až 8 sa uvádza odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona. Najstaršia strata, 
ktorú je možné tento rok odpočítať, môže byť za zdaňovacie obdobie ukončené najskôr 
v kalendárnom roku 2016. Hodnoty odpočítané v príslušnom zdaňovacom období sa 
spočítavajú v stĺpci 9. Hodnota uvedená v riadku 2 sa prenáša automaticky na riadok 410 
na strane 3. Uvádzame tu sumu najviac do výšky ¼ zo sumy uvedenej na riadku 1 
príslušného stĺpca, ktorý tvorí celková výška vykázanej daňovej straty.  

• V tabuľke vypĺňame daňovú stratu od najstaršej po najnovšiu. 
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• Daňová strata vykázaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza iba na riadku 400. 
V tabuľke D sa uvádza až v nasledujúcom zdaňovacom období.  

• Daňovú stratu alebo úhrn daňových strát je možné odpočítať len do výšky základu dane 
uvedeného na riadku 400 (strana 3).  

 

V zdaňovacom období 2020 už nie je možné uplatniť mimoriadny odpočet podľa zákona 
,,lex korona“.  

 

 

Daňovník, ktorý si neuplatnil v daňovom priznaní za rok 2019 mimoriadny  
odpočet daňovej straty podľa zákona ,,lex korona“.  

 

Spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vykázala v roku 2016 daňovú 
stratu 12 000 eur, v roku 2019 daňovú stratu 1 000 eur. V daňovom priznaní za rok 
2020 vykázala základ dane 3 100 eur. Ako bude spoločnosť postupovať v programe 
OMEGA ?  

 

Tabuľka D 

• V stĺpci 4 daňovník uvedie zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata,  
t. j. 01.01.2016 - 31.12.2016.  

- V riadku 1  doplní celkovú vykázanú stratu za rok 2016 - 12 000 eur.  

- V riadku 2 uvedie pomernú časť, ktorú odpočitava v príslušnom zdaňovacom období, 
max. do ¼ z riadku 1, t. j. 3 000 eur. 

- V riadku 3 uvedie zostavajúcu časť na odpočet. Keďže daňovník odpočítavá štvrtú 
štvrtinu, v tomto prípade to bude nula.  

• V stĺpci 5 daňovník uvedie zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata, t. j. 01.01.2019 - 
31.12.2019.  

- V riadku 1  doplní celkovú vykázanú stratu za rok 2019 – 1 000 eur.   

- V riadku 2 uvedie pomernú časť, ktorú odpočíta v príslušnom zdaňovacom období, max. 
do ¼ z riadku 1. V tomto prípade by to bolo 250 eur. Daňovník si z tejto straty odpočíta 
iba 100 eur do nulového základu dane. Na zvyšných 150 eur stráca nárok na odpočet. 

- V riadku 3 uvedie zostavajúcu časť na odpočet. Ak preukáže dostatočný základ dane 
v rokoch 2021, 2022, 2023, môže ešte odpočítať celkom 750 eur.  

• Stĺpec 9 je súčtový za všetky stĺpce. Do riadku 2 v tomto stĺpci program automaticky doplní 
súčet všetkých riadkov zo všetkých stĺpcov. Toto je hodnota straty, ktorá bude odpočítaná 
v aktuálnom zdaňovacom období 2020 a automaticky sa prenesie na riadok 410 na strane 3.  
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Daňovník, ktorý si uplatnil v daňovom priznaní za rok 2019 mimoriadny  
odpočet daňovej straty podľa zákona ,, lex korona“.  

 

Spoločnosť so ZO kalendárny rok vykázala v roku 2018 daňovú stratu 16 000 eur. V DP 
za rok 2019 vykázala základ dane 7 000 eur a uplatnila si  mimoriadny odpočet daňovej 
straty podľa zákona lex korona. V DP za rok 2019 odpočítala z daňovej straty vykázanej 
v roku 2018 sumu 7 000 eur (do nulového základu dane).  V  DPPO 2019 v VII. Časti  - 
Miesto pre osobitné záznamy daňovníka uviedla zostatok neuplatnenej daňovej straty 

pre jej douplatnenie v nasledujúcich ZO sumu 9 000 eur. Ako pokračuje v odpočítaní daňovej straty v 
ZO roka 2020 a neskôr? Ako bude spoločnosť postupovať v programe OMEGA ?  

Daňovník si môže za štandardných podmienok odpočítať v príslušnom zdaňovacom oddobí max.  ¼ 
z daňovej straty. V tomto prípade by to bolo 4 000 eur. Vzhľadom na to, že daňovník využil 
v zdaňovacom odbobí 2019 možnosť uplatniť mimoriadný opočet straty podľa zákona ,,lex korona“, 
odpočítal daňovú stratu vo výške 7 000 eur. Z tohto dôvodu môže daňovník v zdaňovacom odobí 2020 
odpočítať druhú štvrtinu daňovej straty vykázanej v roku 2018, avšak len do výšky zostatku 
neuplatnej daňovej straty prislúchajúcej k druhej štvrtine, t. j. 1 000 eur.  Ak v nasledujúcich 
zdaňovacích obdobiach dosiahne dostatočne vysoký základ dane, môže odpočítať max.  ¼, t. j. 4 000 
eur.  
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Štandardný odpočet straty Odpočet zostatkov daňových strát po 
odpočte podľa ,,lex korona“ 

2019 4 000 eur 2019 7 000 eur  

2020 4 000 eur  2020 1 000 eur  

2021 4 000 eur  2021 4 000 eur  

2022 4 000 eur  2022 4 000 eur  

 

Tabuľka D 

• V stĺpci 4 daňovník uvedie zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata,  
t. j. 01.01.2018 - 31.12.2018.  

- V riadku 1  doplní celkovú vykázanú stratu za rok 2018 - 16 000 eur.  

- V riadku 2 uvedie pomernú časť, ktorú odpočitava v príslušnom zdaňovacom období, t. j. 
1 000 eur. 

- V riadku 3  uvedie zostavajúcu časť na odpočet v nasledujúcich obdobiach, t. j.  8 000 eur.  

• Stĺpec 9 je súčtový za všetky stĺpce. Do riadku 2 v tomto stĺpci program automaticky doplní 
súčet všetkých riadkov zo všetkých stĺpcov. Toto je hodnota straty, ktorá bude odpočítaná 
v aktuálnom zdaňovacom období 2020 a automaticky sa prenesie na riadok 410 na strane 3.  
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Spoločnosť so ZO kalendárny rok vykázala v roku 2018 daňovú stratu 16 000 eur. V DP 
za rok 2019 vykázala základ dane 15 000 eur a uplatnila si  mimoriadny odpočet 
daňovej straty podľa zákona,, lex korona“. V DP za rok 2019 odpočítala z daňovej 
straty vykázanej v roku 2018 sumu 15 000 eur (do nulového základu dane).  V  DPPO 
2019 v VII. Časti  - Miesto pre osobitné záznamy daňovníka uviedla zostatok 
neuplatnenej daňovej straty pre jej douplatnenie v nasledujúcich ZO sumu 1 000 eur. 
Ako pokračuje v odpočítaní daňovej straty v ZO roka 2020 a neskôr? Ako bude 
spoločnosť postupovať v programe OMEGA ?  

Daňovník si môže za štandardných podmienok odpočítať v príslušnom zdaňovacom oddobí max.  ¼ zo 
základu dane. V tomto prípade by to bolo 4 000 eur. Vzhľadom na to, že daňovník využil v zdaňovacom 
odbobí 2019 možnosť uplatniť mimoriadný opočet podľa zákona ,,lex korona“, odpočítal daňovú 
stratu vo výške 15 000 eur. Z tohto dôvodu nemôže daňovník odpočítať v daňovom priznaní za rok 
2020 ani 2021 pomernú časť daňovej straty vykázanej v roku 2018, nakoľko ich odpočítal v DP za rok 
2019 v rámci mimoriadneho odpočtu podľa zákona lex korona. Odpočítať daňovú stratu môže až 
v roku 2022, avšak len do výšky zostatku neuplatnej daňovej straty prislúchajúcej k štvrtej 
štvrtite, t. j. 1 000 eur.   

Štandardný odpočet straty Odpočet zostatkov daňových strát po 
odpočte podľa ,,lex korona“ 

2019 4 000 eur 2019 15 000 eur  

2020 4 000 eur  2020 0 eur  

2021 4 000 eur  2021 0 eur  

2022 4 000 eur  2022 1 000 eur  

 

 

 

Na straty vykázané v zdaňovacom období so začiatkom najskôr od 01.01.2020  sa uplatnia nové 
podmienky odpočtu:  

• Ruší sa rovnomernosť odpočtu daňovej straty a predlžuje sa doba odpočtu daňovej straty 
počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich  zdaňovacích období a to počnúc 
zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po zdaňovacom období vykázania daňovej straty.  

• Obmedzuje sa výška odpočítavanej daňovej straty len do výšky 50% vykázaného základu 
dane, od ktorého sa odpočítava daňová strata v podanom daňovom priznaní.  

 

Obmedzenie 50% sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý realizuje odpočet daňovej straty 
v zdaňovacom období, v ktorom má status mikrodaňovníka.  

Nové podmienky: odpočet straty nerovnomerne, počas 5 rokov, len do výšky 50% 
základu dane sa prvý krát uplatní na straty vykázané v zdaňovacom období so 
začiatkom najskôr od 01.01.2020, tzn. až v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 
2021.   
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6 Riadok 501 - Príloha k § 30c zákona  

Na riadku 501 sa vykoná odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona  
na základe výpočtu uvedeného v Prílohe k § 30c zákona – Odpočet výdavkov (nákladov)  
na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona.  

Spoločnosti, ktoré realizujú výskum a vývoj si môžu okrem uplatnených výdavkov, ktoré sú súčasťou 
výsledku hospodárenia opätovne uplatniť výdavky do základu dane podľa podmienok ustanovených 
práve v § 30c. Ide o tzv. superodpočet, ktorý je možné v zdaňovacom období 2020 uplatniť vo výške 
200 % výdavkov/ nákladov vynaložených na výskum a vývoj.  

 

V hornej časti prílohy uvádzame číslo projektu z celkového počtu projektov, napriklad 01/01, 02/03 
a podobne. Pre daňovníka platí povinnosť, že ak realizuje viaceré projekty, je povinný vyplniť prílohu 
za každý projekt samostatne. To znamená, že koľko projektov má, toľko príloh odovzdáva. Nové 
prílohy zvolíme pomocou tlačidla Pridaj stranu.  

V stĺpci 1 uvádzame zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol nárok na odpočet výdavkov, pričom 
musíme dodržať podmienku, že údaje sa vypĺňajú od najstaršieho obdobia po najnovšie.  

V stĺpci 2 uvádzame celkovú výšku nároku na odpočet výdavkov, ktorá nám v zdaňovacom období 
vznikla pri konkrétnom projekte.  

V stĺpci 3 uvádzame nárok na odpočet výdavkov alebo jeho časť, ktorú si odpočítavame v príslušnom 
zdaňovacom období.  

Riadky 7, 8 a 9 sa vypĺňajú iba v Prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1.  

Riadok 7 obsahuje úhrnnú sumu odpočtu výdavkov výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1 zákona 
skutočne odpočítavanú v danom zdaňovacom období za všetky projekty.  

 

Tento riadok vypĺňame aj vtedy ak máme iba jeden projekt. Tento riadok musí 
obsahovať rovnaký údaj, aký je uvedenýn v riadku 6.  Suma v riadku 7 nesmie byť 
vyššia ako suma v riadku 500.  

 

V riadku 8 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona, ktorá je skutočne odpočítaná 
v príslušnom zdaňovacom odbobí.  Suma v riadku 8 po zohľadnení sumy v riadku 7 nesmie byť 
vyššia ako suma uvedená v riadku 500.  

Riadok 9 sa vypĺňa iba v Prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1 a obsahuje súčet súm 
uvedených v riadku 7 a riadku 8. Ani v tomto prípade nemôže byť suma vyššia ako hodnota na riadku 
500. Ak je táto hodnota dodržaná, suma sa automaticky prenáša na riadok 501 na strane 3. 

V Prílohe k § 30c zákona daňovník uvádza aj ciele, ktoré sa snaží projektom dosiahnuť, a ktoré sú 
merateľné po ukončení projektu. V zdaňovacom období, ktoré začalo najskôr 1. januára 2020 je možné 
podľa § 30c ods. 1 zákona odpočítať 200 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum  
a vývoj.  
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7 Riadok 550  

Na riadku 550 sa uvádza sadzba dane. Hodnota v riadku je doplnená programom OMEGA automaticky 
na základe informácií, ktoré sú uvedené na riadku 560 na strane 3. Tento riadok nie je možné editovať 
ručne.  

V zdaňovacom období so začiatkom v roku 2020  - Kalendárny rok 2020, Hospodársky rok 
2020/2021:  

• Ak suma zdaniteľných príjmov  v riadku 560 ≤ 100 000 eur,  sadzba dane je   15%. 

• Ak suma zdaniteľných príjmov  v riadku 560 > 100 000 eur,  sadzba dane je    21%. 

 

V prípade ak bude riadok 560 obsahovať hodnotu 0, sadzba dane v riadku 550 bude 
automaticky 15%.  

Zmena výšky  zdaniteľných príjmov pre uplatnenie 15% alebo 21% - POZOR platí až pri zdaňovacích 
obdobiach  so začiatkom najskôr 1. 1. 2021  - Kalendárny rok 2021, Hospodársky rok 2021/2022: 

• Ak suma zdaniteľných príjmov  v riadku 560 ≤ 49 790 eur,  sadzba dane je   15%. 

• Ak suma zdaniteľných príjmov  v riadku 560 > 49 790 eur,  sadzba dane je   21%. 

8.  Riadok 560 

Na riadku 560 uvádza daňovník úhrn zdaniteľných príjmov (výnosov) za príslušné zdaňovacie obdobie. 
Úhrn zdaniteľných príjmov daňovník vypočíta z tabuľky C1 (riadok 6), alebo tabuľky C2 (riadok 6), alebo 
tabuľky F (riadok 1), alebo tabuľky G1 (riadok 1) upraveného o položky vzťahujúce sa k výnosom z 
tabuľky G3 (riadok 2 a 3) alebo tabuľky G2 (riadok 1) znížený o tie príjmy (výnosy), ktoré nie sú 
predmetom dane alebo sú od dane oslobodené a z tabuľky H (riadok 2 až 10 stĺpca 1). 

Program OMEGA načíta sumu na riadok 560 z prílušných tabuliek daňového priznania na základe 
kliknutia voľby ,,Načítaj“. Po zakliknutí tejto voľby je potrebné potvrdiť hlášku, či sú súčasťou naších 
výnosov/príjmov aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo príjmy oslobodené od dane. Ak máme 
výnosy/príjmy oslobodené od dane alebo príjmy, ktoré nie sú predmetom dane , je potrebné tento 
riadok vyplniť ručne pomocou Modrej knižky alebo voľby Vlasná suma.  

Riadok 560 musí byť vyplnený, nakoľko na základe neho sa určuje výška sadzby dane na riadku 550.   

 

Na tomto riadku nie je možné zadať zápornú hodnotu. Hodnota riadku môže byť 
väčšia alebo rovná nule. Ak by riadok neobsahoval žiadnu sumu, program nás upozorní 
hláškou.  

 

Úhrn zdaniteľných príjmov sa vypočíta: 

1. Zo sumy z  tabuľky F riadku 1, ktorá sa zníži  o výnosy/príjmy, ktoré nie sú predmetom dane 

alebo sú od dane oslobodené. 



  Daňové priznanie PO aj s daňovou poradkyňou 

 

 

33 
 

2. U daňovníka, ktorý nie je  zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v PÚ zo sumy  

z tabuľky C1 riadku 6, ktorá sa  zníži o výnosy/príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú 

od dane oslobodené. 

3. U daňovníka, ktorý nie je  zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v JÚ zo sumy  

z tabuľky C2 riadku 6, ktorá sa  zníži o  príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane 

oslobodené. 

4. U daňovníkov vykazujúcich VH podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo 

z sumy  

- z tabuľky G2 riadku 1, ktorá sa  zníži o  príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú 

od dane oslobodené, 

- z tabuľky G1 riadku 1 (riadok sa upraví o položky vzťahujúce sa k výnosom z tabuľky 

G3 na riadku 2 a 3), ktorá sa  zníži o  príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od 

dane oslobodené. 

5. U daňovníka nerezidenta z tabuľky H z príjmov uvedených v riadku 2  až 10 stĺpca 1. 

 

Zdaniteľné príjmy daňovníka obchodnej spoločnosti  účtujúcej v PÚ  

Počas ZO daňovník účtoval  o výnosoch – suma výnosov je uvedená v riadku 1 tab. F. 

Od výnosov z  riadku 1  tab. F daňovník odpočíta: 

1. Výnosy/príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, § 12 ods. 7 ZDP.   

Napr.  prijaté dary - okrem darov od držiteľov poskytnutých poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti.  

2. Výnosy/príjmy oslobodené od dane, § 13 až § 13c ZDP. 

Napr. : príjmy z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty, odpis záväzku pri 

konkurze/reštrukturalizácii, plnenia poskytnuté v rámci  Prvej pomoci  resp. Prvej pomoci Plus   

- ide o tie  plnenia, ktoré sa poskytujú v rámci  aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 

písm. e) zákona o službách zamestnanosti, ktoré sú u PO oslobodené od dane podľa § 13 ods. 

2 písm. k) ZDP -  oslobodenie sa uplatní pri podaní DP po 31.12.2020,  platby/dotácie 

poskytované MK SR podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. z 22. októbra 2020 

o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MK SR -   oslobodenie sa uplatní pri podaní DP po 

31.12.2020.   

Daňovník od výnosov zaúčtovaných v zdaňovacom období 2020 uvedených v riadku 1 tab. F odpočíta 

výnosy/príjmy z bodu 1 a 2 a sumu zdaniteľných príjmov uvedie v riadku 560.  

Pomôcka 

V daňovom priznaní sú výnosy/príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené 

súčasťou položiek znižujúcich VH. Výnosy/príjmy, ktoré nie sú predmetom dane sú  súčasťou sumy 

v riadku 210. Oslobodené príjmy sú uvedené napr. v riadkoch 230, 240, 260. 

 

Zdaniteľné príjmy daňovníka nezriadeného alebo nezaloženého na podnikanie 

účtujúceho v PÚ 

Počas ZO daňovník účtoval  o výnosoch  z hlavnej nezdaňovanej činnosti prípadne o výnosoch zo 

zdaňovanej podnikateľskej činnosti – suma výnosov je uvedená v riadku 6 tab. C1. 

Od výnosov z  riadku 6  tab. C1 daňovník odpočíta: 

1. Výnosy/príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, § 12 ods. 7 ZDP.   

Napr. :  prijaté dary - okrem darov od držiteľov poskytnutých poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti, prijatý podiel zaplatenej dane. 

2. Výnosy/príjmy oslobodené od dane, § 13 až § 13c ZDP. 
Napr. : členské príspevky občianskeho združenia, výnosy dosahované v súvislosti s hlavnou 

nezdaňovanou činnosťou, dotácie v súvislosti s hlavnou nezdaňovanou činnosťou, 

príjmy/výnosy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely najviac do 20 000 eur za 

zdaňovacie obdobie podľa § 13 ods. 1 písm. g), plnenia poskytnuté v rámci  Prvej pomoci  resp. 
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Prvej pomoci Plus   - ide o tie  plnenia, ktoré sa poskytujú v rámci  aktívnej politiky trhu práce 

podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti, ktoré sú u PO oslobodené od 

dane podľa § 13 ods. 2 písm. k) ZDP -  oslobodenie sa uplatní pri podaní DP po 31.12.2020,  

platby/dotácie poskytované MK SR podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. z 22. 

októbra 2020 o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MK SR -   oslobodenie sa uplatní pri podaní 

DP po 31.12.2020, príjmy za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov. 

Daňovník od výnosov zaúčtovaných v zdaňovacom období 2020 uvedených v riadku 6 tab. C1 odpočíta 

výnosy/príjmy z bodu 1 a 2 a sumu zdaniteľných príjmov uvedie v riadku 560.  

Pomôcka 

V daňovom priznaní sú výnosy/príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené 

súčasťou položiek znižujúcich VH. Výnosy/príjmy, ktoré nie sú predmetom dane sú súčasťou sumy 

v riadku 210. Oslobodené príjmy sú uvedené  napr. v riadkoch 220, 240, 260. 

8 Tabuľka E – Výpočet dane uznanej na zápočet v zahraničí  

Riadok 710 sa v programe OMEGA vypĺňa automaticky  na základe údajov z Tabuľky E – Výpočet dane 
uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí. Táto tabuľka 
sa nachádza na strane 7. Pred jej vyplnením je potrebné zapnúť voľbu Vyplniť časť E. Údaje vpisujeme 
ručne do bielych riadkov, tzn. riadok 2, 5 a 8. Hodnota z riadku 10 sa automaticky prenesie na riadok 
710.  

 

9 Daňová licencia  

Od 01. 01. 2018 je daňová licencia zrušená. Za zdaňovacie obdobie roku 2020 sa daňová licencia 
neplatí, ale ešte  stále je možné započítať daňovú licenciu  (alebo kladný rozdiel medzi DL a daňou 
z predchádzajúcich ZO) zaplatenú v minulých  zdaňovacích obdobiach. 

Podmienky zápočtu daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období:   

• Zapnutá voľba na 1. strane tlačiva – Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 a § 
52zk zákona.  

• Vyplnená tabuľka K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b a 52zk zákona, 
ktorá sa nachádza na strane 9.  

• V zdaňovacom období 2020 je možné započítať daňovú licenciu zaplatenú za rok 2017, ak 
je zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok 
2020/2021 započítame licenciu z hospodárskeho roka 2017/2018.   

• Pri zápočte daňovej licencie v zdaňovacom období 2020 budeme stále pracovať s tzv. 
hypotetickou daňovou licenciou.  

• Započítať zaplatenú daňovú licenciu môžeme maximálne do sumy kladného rozdielu 
skutočnej vykázanej dane na riadku 800 a hypotetickej daňovej licencie z riadku 900.  

 

Hypotetická daňová licencia  

Výška daňovej licencie sa odvíja od ročného obratu daňovníka a od toho, či daňovník je alebo nie je 
platiteľom DPH, pričom obe kritéria sa posudzujú k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia 2020. 
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Neplatitelia DPH s obratom do 500 000 eur  480 eur 

Platitelia DPH s obratom do 500 000 eur (vrátane) 960 eur  

Daňovníci s obratom nad 500 000 eur 2 880 eur 

Ak daňovník nezapočítava zaplatenú daňovú licenciu z predchádzajúcich rokov, tak 
voľby na prvej strane tlačiva ostanú vypnuté. Nevypĺňa sa žiadna voľba vrátane výberu 
Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, a to aj 
napriek tomu, že firma je platiteľom DPH.  

 

Ak budú voľby na prvej strane tlačiva vypnuté, program nám automaticky zneprístupní riadky 900, 
910, 920 a 1000. V takomto prípade ich nevypĺňame.  

V prípade zápočtu daňovej licencie je potrebné:  

1. Označiť voľbu na prvej strane tlačiva DP - Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 a 
§ 52zk zákona.  

2. Označiť, ak je to podstatou daňovníka aj voľby:  

• Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia  

- Voľba sa automaticky zapne, ak je vo všeobecných nastaveniach zvolený platiteľ DPH.  

• Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur  

- Ročný obrat daňovníka je definovaný v § 6 ods. 4 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v oblastí daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je 
ročný obrat v podvojnom účtovníctve definovaný ako: „súhrn všetkých výnosov zo všetkých ním 
vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.“  

• Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 a § 52zk zákona  

- Výška daňovej licencie sa znižuje na polovicu, ak u daňovníka z celkového priemerného 
evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách tvoria osoby so zdravotným 
postihnutím 20 %. Počíta sa na základe vyhlášky Štatistického úradu SR č. 358/2011 Z. z  

3. Vyplniť tabuľku K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b a 52zk zákona.  

Tabuľka K –  Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b a 52zk zákona. 

Na evidenciu a zápočet daňovej licencie slúži Tabuľka K, ktorú vyplníme nasledovným spôsobom:  

• V stĺpci 1 sa údaje vypĺňajú od najstaršieho zdaňovacieho obdobia po najnovšie.  
• V stĺpci 2 sa uvádza celková suma kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou,  

bez ohľadu na to, akú sumu už z tohto kladného rozdielu sme započítali. Hodnota je z r. 820 
z predchádzajúcich daňových priznaní.  

• Stĺpec 3 eviduje hodnotu započítanú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.  

• Do stĺpca 4 sa vpisuje hodnota, ktorú je možné započítať v príslušnom zdaňovacom období.  
• V stĺpci 5 sa uvádza zostávajúca časť na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach  

V daňovom priznaní za rok 2020 bude v tomto stĺpci nula vzhľadom na to, že zaniká nárok 
na zápočet daňovej licencie v nasledujúcich obdobiach.  

• Suma uvedená ako súčet v riadku 5 v stĺpci 4 sa uvádza najviac do výšky uvedenej na riadku 
910 a automaticky sa prenáša na riadok 920.  

 
 
 
 



  Daňové priznanie PO aj s daňovou poradkyňou 

 

 

36 
 

Riadok 910  
Na riadok 910 sa automaticky dopĺňa z aktuálneho zdaňovacieho obdobia kladný rozdiel medzi 
daňou uvedenou na riadku 800 a hypotetickou daňovou licenciou uvedenou na riadku 900. 
Maximálne do tejto sumy je možné započítať daňovú licenciu zaplatenú v roku 2017 alebo v  
hospodárskom roku 2017/2018.  
 
Riadok 920  

Na riadok 920 uvádzame sumu zápočtu kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou 
z predchádzajúceho obdobia určeného na zápočet v danom zdaňovacom období. Suma sa doplní 
automaticky na základe výpočtu v tab. K z riadku 5 v stĺpci 4. 

Daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie 2020 daňovú stratu vo výške 1 720 eur. V roku 

2017 vykázal tiež daňovú stratu, takže v tomto roku daňovník zaplatil daňovú licenciu vo 

výške 960 eur, pretože jeho obrat bol 499 000 eur. V roku 2018 a 2019 dosiahol opäť 

stratu. Ako bude postupovať v roku  2020 ?  

Rok  Daňová povinnosť  / Daňová strata   Ročný obrat 

2017 580 eur – daňová strata  (960 eur – zaplatená daňová licencia)  499  000 eur  

2018 480 eur – daňová strata (zrušene platenia daňovej licencie) 370 000 eur  

2019 350 eur – daňová strata (zrušene platenia daňovej licencie) 299 000 eur  

2020  1 720 eur – daňová strata (zrušene platenia daňovej licencie) 499  000 eur  

Daňovník môže daňovú licenciu zo zdaňovacieho obdobia 2017 započítať posledný krát v roku 2020. 

Avšak v roku 2020 tiež dosiahol stratu, rovnako ako aj za rok 2018 a 2019. V tomto prípade daňovník 

v roku 2020 v daňovom priznaní vyplní evidenčne tabuľku K aj napriek tomu, že nemá nárok na 

zápočet daňovej licencie. Na prvej strane tlačiva DPPO nezapne riadky týkajúce sa daňovej licencie. 

Na riadku 920 nebude uvedená žiadna hodnota, respektíve 0.  

 

Daňovník, ktorého výška dane na riadku 800 je menšia ako hypotetická výška daňovej 

licencie na riadku 900, postupuje rovnako. Daňovník ani v tomto prípade nemá nárok 

na zápočet daňovej licencie. Daňovú licenciu iba zaeviduje v tabuľke K.  
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Daňovník za zdaňovacie obdobie 2020 vykázal daň vo výške 4 750 eur, dosiahol ročný 

obrat 920 000 eur. V roku 2017 vykázal daňovú stratu, dosiahol ročný obrat 510 000 

eur – zaplatil daňovú licenciu 2 880 eur. V roku 2018  vykázal daň vo výške 4 800 eur, 

dosiahol ročný obrat 685 000 eur. V roku 2019 vykázal daň 1 550 eur, dosiahol ročný 

obrat 750 000 eur.  Ako bude postupovať v roku 2020?  

Rok  Daňová povinnosť  / Daňová strata Ročný obrat 

2017 1 850 eur - daňová strata (2 880 eur –  zaplatená daňová licencia) 510 000 eur  

2018 4 800 eur – daňová povinnosť (zrušene platenia daňovej licencie) 685 000 eur  

2019 1 550 eur – daňová povinnosť (zrušene platenia daňovej licencie) 750 000 eur  

2020  4 750 eur – daňová povinnosť (zrušene platenia daňovej licencie) 920 000 eur  

 

Zdaňovacie obdobie 2018 a 2019: 

• Daňovník započítal licenciu z roku 2017 už v zdaňovacom období 2018, pretože v tomto roku 
dosiahol daňovú povinnosť vo výške 4 800 eur. Hypotetická výška daňovej licencie k 31.12. 
2018 bola vo výške 2 880 eur. V tomto roku sa daňovník rozhodol započítať sumu 1 920 eur. 
Vzniknutý rozdiel (2880 -1920), t. j. 960 eur si chcel započítať ešte v budúcnosti.  

• Spoločnosť v roku 2019 dosiahla daňovú povinnosť vo výške 1 550 eur. Jej obrat bol vo výške 
750 000 eur. Daňovník v tomto roku nezapočítal zvyšnú časť daňovej licencie z roku 2017, 
pretože  daňovník vykázal nižšiu daň ako bola hypotetická daňová licencia.  

 

Zdaňovacie obdobie 2020:  

• Na prvej strane tlačiva za rok 2020 zapneme tieto voľby:   

 

 

Tabuľka K  

• V stĺpci 1 daňovník uvádza obdobie 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.   

• V stĺpci 2 uvádza hypotetickú daňovú licenciu, t. j. 2 880 eur.  

• V stĺpci 3 uvádza licenciu, ktorú započítal v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, t. j. 
v roku 2018 sumu 1 920 eur.  

• V stĺpci 4 uvádza hodnotu daňovej licencie, ktorú si môže započítať v aktuálnom zdaňovacom 
období, t. j. 960 eur. Tento údaj sa automaticky prenesie na riadok 920.   

• V stĺpci 5 uvádza hodnotu 0.  
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• Na riadku 800 uvedie výslednú daňovú povinnosť za rok 2020, čo je 4 750 eur.  

• Na riadku 900 uvedie teoretickú výšku daňovej licencie. V tomto prípade je to 2 880 eur 
(obrat 920 000 eur).  

• Na riadku 910 uvedie časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu. Riadok 800 – riadok 900,  
t. j. 1 870 eur. 

• Na riadku 920, program OMEGA automatický doplní hodnotu z riadku 5 v stĺpci 4 Tabuľky K. 
V tomto prípade je to 960 eur.  

• Na riadku 1000 sa uvádza daň po zápočte daňovej licencie ako rozdiel riadkov 800 - 920. 
V tomto prípade je to  3 790 eur.  

 

 

Daňovník neplatiteľ DPH so zdaňovacím obdobím hospodársky rok začatý 01.11.2019 a 
skončený 31.10.2020 vykázal obrat k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia vo výške 
385 000 € a daň vo výške 1100 €. V zdaňovacom období hospodárskeho roka 2017/2018 
vykázal daňovú stratu a zaplatil daňovú licenciu vo výške 480 eur. Ako bude daňovník 
postupovať ?  

Rok  Daň  / Daňová licencia   Ročný obrat 

2017/2018 480 eur – daňová licencia   110 000 eur  

2018/2019 Daňovník nezapočítal daňovú licenciu   

2019/2020 1 110 eur – daňová povinnosť  385 000 eur  



  Daňové priznanie PO aj s daňovou poradkyňou 

 

 

39 
 

Zdaňovacie obdobie 2019/ 2020:  

• Na prvej strane tlačiva zapne tieto voľby :  

 

 

Tabuľka K  

• V stĺpci 1 daňovník uvádza obdobie 01. 11. 2017 do 31. 10. 2018.   

• V stĺpci 2 uvádza hypotetickú daňovú licenciu, t. j. 480 eur.  

• V stĺpci 4 uvádza hodnotu daňovej licencie, ktorú si môže započítať v aktuálnom zdaňovacom 
období, t. j. 480 eur. Hodnota je totožná pretože v roku 2019/2020 daňovník využije možnosť 
a započíta celú sumu daňovej licencie zaplatenej v daňovacom období 2017/2018. 

• V stĺpci 5 uvádza sumu 0 eur, pretože v aktuálnom zdaňovacom období vyčerpal celú sumu 
daňovej licencie zo zdaňovacieho obdobia 2017/2018 určenú na zápočet.  

 

 

• Na riadku 800 uvedie výslednú daňovú povinnosť za zdaňovacie obdobie 2019/2020, čo je 
1 100 eur.  

• Na riadku 900 uvedie hypotetickú výšku daňovej licencie. V tomto prípade je to 480 eur. 

• Na riadku 910 uvedie časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu. Riadok 800 – riadok 900, t. 
j. 620 eur. 

• Na riadku 920, program OMEGA automaticky doplní hodnotu z Tabuľky K. V tomto prípade je 
to 480 eur.  

• Na riadku 1000 sa uvádza daň po zápočte daňovej licencie ako rozdiel riadkov 800 - 920. 
V tomto prípade je to  620 eur.  
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10  Preddavky na daň z príjmov právnických osôb  

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2021 pre právnickú osobu závisí od výšky dane za 
predchádzajúci rok. V daňovom priznaní za rok 2020 sa vychádza z hodnoty na riadku 1110, kde je 
uvedená daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona. 

Pri výpočte platenia preddavkov na daň v roku 2021 sa bude vychádzať z rovnice:  

r. 1110 = (základ dane v r. 500 x sadzba dane v r. 550) – hodnota uvedená  v r. 610 

 

V súlade s § 47 ZDP účinného od 01.01.2020 sa preddavky na daň zaokrúhľujú s 
presnosťou na dve desatinné miesta matematicky.  

 
 
Preddavky na rok 2021 sa budú platiť podľa daňovej povinnosti nasledovne:  

• Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň, preddavky na daň neplatí daňovník, 
ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 5 000 eur.  

• Ak je výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vyššia ako 5 000 eur a zároveň 
nižšia alebo rovná 16 600 eur, daňovník platí preddavky štvrťročne vo výške ¼ dane za 
predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca 
príslušného kalendárneho štvrťroka a ak ide o daňovníka, ktorého zdaň. obdobím je 
hospodársky rok, do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka. Daňovník vyrovná 
celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.  

• Ak je výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vyššia ako 16 600 eur, daňovník platí 
preddavky mesačne vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to vždy 
do konca príslušného mesiaca. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie 
daňového priznania.  

 

Ak si daňovník uplatňuje v riadku 610 úľavu podľa § 35a zákona č. 366/1999 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, riadok 1110 sa nevypĺňa a daňovník nie je povinný platiť 
preddavky na daň.  

 

S účinnosťou od 1.1.2021 daňovník PO nedopláca rozdiel na zaplatených preddavkoch, 

daňovú povinnosť vyrovná v daňovom priznaní , § 42 ods. 9 ZDP. 

V ZO kalendárny rok:  Ak budú zaplatené preddavky na daň z príjmov (splatné od začiatku 

ZO 2021 do konca kalendárneho mesiaca, v kt. uplynie riadna/predĺžená lehota podľa ZDP) 

nižšie ako vyplynie  z riadku 1110 DPPO za rok 2020 – daňovník PO už nie je povinný 

doplatiť rozdiel na zaplatených preddavkoch.  

11 Riadky 1060 – 1090 

Na riadkoch 1060, 1061 a 1062 sa uvádza daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona. Sú 
naplnené automaticky podľa IV. časti – Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka 
alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona, na strane 10.  
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Riadok  v tabuľke   Obsah riadku  

Riadok 1060 z riadku 29 – IV. časti.  

Riadok 1061 z riadku 30 – IV. časti. 

Riadok 1062 z riadku 31 – IV. časti DP 

Riadok 1070 uvádza daň z osobitného základu dane podľa  
§ 51e zákona z riadku 9 V. časti – Podiely  
na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú 
súčasťou osobitného základu dane podľa  
§ 51e zákona. (strana 11) 

Riadok 1090 
vypĺňa daňovník, ktorý chce využiť možnosť 
platiť daň uvedenú na riadku 1061 v splátkach. 
 
Vtedy uvedie v riadku 1090 hodnotu z riadku 
1061.  
 
Ak je riadok 1090 vyplnený, daňovník je povinný 
vyplniť aj VIII. časť – Žiadosť o platenie dane  
z osobitného základu dane podľa § 17f 
zákona v splátkach. (strana 13) 

 

IV. časť – Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune 
podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona sa nachádza  
na desiatej a jedenástej strane daňového priznania. Údaje v tejto časti je potrebné 
vyplniť ručne, automaticky sa napĺňanú len súčtové riadky. 

 

Riadok 1080 

Riadok 1080 je súčtový riadok, v ktorom sa uvádza súčet riadkov 1050, 1060 a 1070. Na tomto riadku 
sa tiež v programe OMEGA nachádza tlačidlo Zaúčtuj daň.  
 
Po vyplnení daňového priznania je potrebné zaúčtovať posledný účtový zápis, ktorým sa zaúčtuje 
daňová povinnosť a to prostredníctvom interného dokladu k poslednému dňu zdaňovacieho 
obdobia.  

V programe je možné zaúčtovať interný doklad do Evidencie  účtovných dokladov ručne s použitím 
typu sumy V – voľný základ alebo môžeme využiť automatické zaúčtovanie dane z riadku 1080 
pomocou tlačidla Zaúčtuj daň. 

 

Po potvrdení tlačidla sa zobrazí formulár Automatické zaúčtovanie dane, v ktorom je možné zvoliť 
Okruh, Evidenciu, Číselný rad a taktiež vybrať analytický účet MD a DAL, na ktorý program zaúčtuje 
daň. 
Potvrdením tlačidla OK sa zobrazí informácia o tom, ktorým interným dokladom bola daň automaticky 
zaúčtovaná.  
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Hoci tento doklad dostane systémový (červený) príznak, bude možné ho opraviť aj vymazať.  
V prípade, že daňovník platil počas roka preddavky na daň, tak o hodnotu zaplatených preddavkov je 
potrebné daň na úhradu znížiť priamo v internom doklade. 

Daňovník platil počas roka preddavky na daň v celkovej výške 5 000 eur. Preddavky účtoval na 
analytický účet 341.100. Po stlačení tlačidla Zaúčtuj daň v daňovom priznaní, program automaticky 
zaúčtuje daň z riadku 1080 s predpisom 591.000/341.000. Riadok 1080 nie je upravený o hodnotu 
preddavkov, preto je potrebné daňovú povinnosť na účte 341.000 znížiť o zaplatené preddavky. 
Interný doklad opravíme a doplníme účtovný zápis 341.000/341.100. Uhrádzame daň z riadku 1100 
vo výške 1 788,9 eur, ktorú zaúčtujeme zápisom 341.000/221.  

 

 

Ak hodnota na riadku 1100 nepresiahne 5 eur, bude v riadku uvedená nula a daň sa 
neplatí. Rovnaká podmienka je na riadku 1101. Ak je v tomto riadku zaevidovaný 
preplatok, správca dane na žiadosť daňovníka vráti hodnotu, ak je väčšia ako 5 eur. 
Daňový preplatok na dani z príjmov správca dane vráti najskôr po uplynutí lehoty na 
podanie daňového priznania, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového 
preplatku. 

12 Vyhlásenie o preukázaní podielu zaplatenej dane  

Na strane 12 sa nachádza VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 
právnickej osoby. Tieto informácie vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje postup podľa § 50 ZDP 
o poukázaní podielu zaplatenej dane. Daňovník je prostredníctvom tohto formulára oprávnený 
vyhlásiť v priznaní, že suma zodpovedajúca ustanovenému percentu zaplatenej dane sa má poukázať 
ním určenej právnickej osobe.  

Do tabuľky je možné vpisovať informácie až po vypnutí voľby Neuplatňujem postup podľa §  50 
zákona. Údaje o poskytnutých 2% alebo 1% zo zaplatenej dane program automaticky počíta z riadku 
1080 alebo zo sumy rozdielou riadkov 1080 a 1090. Rozdiel však musí byť minimálne 8 eur.  

Riadok 2 vypĺňa daňovník pri poukázaní podielu zaplatenej dane po 31. decembri 2020, ktorý 
najneskôr v lehote na podanie priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 
zodpovedajúcej 0,5 % z r. 1 ním určenej osobe.  

Daňovník v tomto riadku môže uviesť nie len sumu skutočne poskytnutých finančných prostriekov ako 
dar, ktoré poskytol v priebehu zdaňovacieho obdobia, ale aj sumu finančných prostriedkov 
poskytnutých ako dar najneskôr do lehoty na podanie tohto priznania. V takomto prípade sa 
vypočítava na riadku 3 hodnota podielu vo výške 2% z riadku 1.  
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Riadok  4 vypĺňa len ten daňovník, ktorý v lehote na podanie priznania neposkytol žiadne finančné 
prostriedky ako dar, resp. poskytol finančný dar, ktorého výška bola nižšia ako je 0,5 % z riadku 1. V 
tomto prípade je oprávnený poukázať sumu 1 % z riadku 1 (minimálne 8 eur pre jedného prijímateľa). 
Takýto daňovník nezapína voľbu ,,neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“ a nevypĺňa riadok 2. 
OMEGA  mu automaticky doplní riadok 4.  

13 Prílohy k Daňovému priznaniu právnických osôb  

Na 13. strane sa uvádzajú údaje o osobe, ktorá je oprávnená podať daňové priznanie za právnickú 
osobu. Daňové priznanie obsahuje minimálne 3 prílohy, tento počet vyznačíme tiež na trinástej 
strane. Rovnako, ako po minulé roky platí, že prílohy sa k daňovému priznaniu prikladajú, aj keď ich 
daňovník nevypĺňa.  

V prípade, ak nám v daňovom priznaní vznikol daňový preplatok, môžeme si požiadať o jeho vrátenie 
v IX. časti. Označíme voľbu Žiadam o vrátenie daňového preplatku, zvolíme si spôsob vrátenia 
preplatku (poštovou poukážkou alebo účet). Prípadne uvedieme číslo účtu, na ktorý nám preplatok 
bude vrátený. Na 13. strane sa uvádzajú údaje o osobe, ktorá je oprávnená podať daňové priznanie za 
právnickú osobu.  

14 Tlač a export daňového priznania  

Daňovník podáva daňové priznanie elektronicky, vo formáte XML. Pomocou tlačidla Export do XML si 
môžeme vybrať Export do elektronického formátu XML alebo použiť aplikáciu eDANE.  

Daňové priznanie je možné aj vytlačiť ako Originálne tlačivo daňového úradu, a to cez tlačidlo Tlač. 
Rovnako je možné vytlačiť aj Podrobný rozpis položiek. Pre bližšie informácie k vypĺňaniu riadkov  
DP PO je možné zobraziť Poučenie, pomocou tlačidla v spodnej časti formulára. 
 

15 Dodatočné daňové priznanie 

Ak podáme Daňové priznanie právnických osôb a zistíme, že sme v tlačive uviedli nekorektný údaj, 
sme povinný podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie. Ak sme túto skutočnosť zistili  
do termínu na podanie daňového priznania, na 1. strane tlačiva zapneme voľbu opravné daňové 
priznanie. Ak sme nedostatok objavili až po termíne na podanie DP, podávame dodatočné daňové 
priznanie a na 1. strane tlačiva zapneme voľbu dodatočné. Zároveň na 4. strane tlačiva vyplníme 
tabuľku.  
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Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie má daňovník, ktorý zistí, že daň má byť vyššia ako je 
uvedené v podanom DP a taktiež ak zistí, že daňová strata je nižšia ako bolo uvedené.  

Oprávnenie na podanie dodatočné priznania má daňovník, ak zistí, že daň mala byť nižšia alebo strata 
mala byť vyššia, ako bolo v pôvodnom DP uvedené.  

16 Spôsob naplnenia riadkov v DPPO v programe OMEGA  

Riadok  Ručné 
naplnenie  

Automatické 
naplnenie 

   

Náplň   Poznámka  

100  ✔ Z tabuľky F   

110  ✔    

130  ✔ Z riadku 17, tabuľka A  Nedaňový účet  

140 ✔ ✔ Účtovníctvo  Nedaňový účet 

150  ✔ Tabuľka B  ÚO väčšie ako DO  

170 ✔    

180 ✔ ✔ Účtovníctvo  Nedaňový účet  

210 ✔ ✔ Účtovníctvo Nedaňový účet  

240  ✔ Príloha k § 13a a §13b   

250  ✔ Tabuľka B ÚO menšie ako DO  

270 ✔    

290 ✔    

302 ✔ ✔ Test základu dane   

303 – 308  ✔    

400  ✔ Účtovníctvo  

410  ✔ Tabuľka D  

500  ✔ Rozdiel r. 400 – r. 410  

550  ✔ Riadok 560  

560 ✔ ✔   

910  ✔ Rozdiel r. 800 – r. 900  

920  ✔ Tabuľka K Súčet riadko 5 v stĺpci 4 
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1060, 1061, 1062  ✔ IV. časti – Zdanenie pri 
presune majetku 
daňovníka 

 

1070 ✔    

1080  ✔ Súčtový riadok  1050, 1060, 1070 

Tabuľka A  ✔ Účtovníctvo  Nedaňové účty 

Tabuľka B   ✔ Účtovníctvo  Dlhodobý majetok  

Tabuľka E  ✔    

Tabuľka F  ✔ Účtovníctvo  Výnosy, náklady  

Tabuľka I  ✔ ✔ Účtovníctvo  Nedaňový účet 

Tabuľka D ✔    

Tabuľka  K  ✔    

2 DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSÔB TYP B 
Opatrením MF SR  č. MF/020519/2020-721  boli vydané nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov 
za rok 2020. Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi – Príspevok č. 22/2020. 

Daňové priznanie FO typ B je určené pre daňovníka, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol:  

• príjem z podnikania (§ 6 ods. 1),  

• inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2),  

• príjem z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3),  

• príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4),  

• z kapitálového majetku (§ 7)  

• ostatný príjem (§ 8), ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z 
vyplatenia podielového listu a pod.  

Tlačivo obsahuje 13 strán a minimálne 3 prílohy, ktoré sa podávajú aj v prípade, keď sa nevypĺňajú.  

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B určuje § 32 ZDP. Platí pre 
každého daňovníka, ktorý:  

• celkové zdaniteľné príjmy v roku 2020 presiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane 
na daňovníka zo sumy 4 414,20 eur, to je 2 207,71eur,  

• v zdaňovacom období nedosiahol príjem vo výške 2 207,71 eur, ale vykazuje daňovú stratu,  

• má príjmy len zo závislej činnosti (§ 5), ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí.  

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 je do 31. marca 
2021. V tento deň je daň aj splatná.  

Zákon umožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, a to v prípade plynutia príjmov v 
tuzemsku najviac o 3 celé kalendárne mesiace, a v prípade príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí 
najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov. 

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať elektronicky na 
predpísanom tlačive. 



  Daňové priznanie PO aj s daňovou poradkyňou 

 

 

46 
 

 

 

Do Obchodného registra Slovenskej republiky sa musia dať zapísať daňovníci - fyzické 
osoby, od ktorých to vyžaduje osobitný zákon, napr.:  

• Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii § 45 ods. 3 zákona - pri získaní 
licencie na vysielanie televíznej programovej služby alebo vysielanie rozhlasovej 
programovej služby.  

• Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave § 5 ods. 3 zákona - dopravcovia fyzické osoby 
(SZČO) podnikajúce v cestnej doprave nad 3,5 tony.  

 

V programe OMEGA môžeme vyplniť Daňové priznanie FO typ B pre daňovníkov, 
ktorí vedú podvojné účtovníctvo. 

 

Daňové priznanie si zobrazíme cez menu Prehľady – Daň z príjmov FO typ B. Vypĺňanie daňového 
priznania FO v programe OMEGA je viazané na farebné podsvietenie riadkov:  

• Šedou farbou:  

- Riadky, ktoré program dopĺňa automaticky a nie je možné ich editovať. Pre opravu hodnoty 
je potrebné opraviť údaje v pomocných riadkoch, z ktorých sa tento údaj počíta. Pri niektorých 
riadkoch nájdeme červenú ikonu Informácia, cez ktorú môžeme zistiť odkiaľ sa údaje do 
riadka ťahajú a tiež dôležité upozornenia pre možnú opravu. 

 

- Riadky, ktoré program dopĺňa automaticky až po zapnutí voľby.  
- Riadky, ktoré program dopĺňa automaticky, ale je možné ich editovať. Zapnutím voľby 

Vlastná suma sa riadok sprístupní na opravu a požadovanú hodnotu môžeme vpísať priamo 
do poľa. Hodnotu môžeme doplniť aj stlačením modrého tlačidla v pravej časti riadku, kde 
vyplníme údaje v tabuľke Pomocný výpočet.  

• Bielou farbou:  

- Riadky, ktoré je možné vypĺňať ručne.  
 

Fyzická osoba 

Podvojné účtovníctvo 

Dobrovoľne zapísaný v 
OR SR 

Povine zapísaný v OR SR  

Jednoduché účtovníctvo 

Paušálne výdavky 

Daňová evidencia 
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Načítanie údajov do daňového priznania  

 

• Automaticky  

- Prenášajú sa údaje na prvú stranu daňového priznania na základe údajov vyplnených v 
menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje.  

• Strana 4, riadok 43 a 44 – výsledok hospodárenia zisk/strata sa napĺňa z účtovníctva.  

• Automaticky s nastavením  

- Strana 4, riadky 45 a 46 sa napĺňajú položkami z nedaňových účtov.  

- Pre automatické dopĺňanie týchto položiek do daňového priznania je potrebné cez menu 
Číselník – Účtový rozvrh označiť daný účet ako nedaňový. Zostatky účtov, ktoré sme 
označili ako nedaňové, predstavujú pripočítateľné, resp. odpočítateľné položky, teda 
položky, ktoré upravujú základ dane (dochádza k jeho zvýšeniu alebo zníženiu).  

 

Pre účely vypĺňania Daňového priznania FO typ B nie je potrebné pri nedaňových 
položkách určiť smerovanie do daňového priznania, pretože sa načítajú sumárne do 
jedného riadku. Osobitne sú v r. 45 nedaňové náklady a osobitne v r. 46 nedaňové 
výnosy. Podrobný prehľad kumulovanej hodnoty v týchto riadkoch si pozrieme cez 
ikonu Modrej knižky.  

 

Automaticky sa do daňového priznania načítavajú údaje z prvej strany, výsledok 
hospodárenia, pripočítateľné a odpočítateľné položky. Všetky ostatné údaje je 
porebné doplniť ručne ako sú napr. údaje o manželke/manželovi, deťoch, odpočet 
daňových strát a pod. 

 

V prípade, ak daňovník FO vedie podvojné účtovníctvo, tak niektoré riadky daňového 
priznania nevypĺňa. Ide napríklad o Tabuľku č. 1 na tretej strane. V programe OMEGA 
je preto neprístupná. 
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Riadok 124  

Riadok 124 predstavuje hodnotu dane z príjmov (daňová povinnosť) po odpočítaní daňového 
bonusu. Evidujeme ju ako posledný účtovný zápis v účtovníctve. 

Daň z príjmov zaúčtujeme ručne interným dokladom s typom sumy V – voľný základ s predkontáciou 
591/341. 

 

 
Riadok 135 a 136  
Riadok 135 a 136 sa vypĺňajú podľa predtlače, pričom na týchto riadkoch vznikne buď daň na úhradu 
(riadok 135) alebo daňový preplatok (riadok 136). 
Na strane 12 je miesto aj pre osobitné záznamy. V prípade vedenia podvojného účtovníctva sa tu 
musia vykazovať všetky nedaňové položky s jednotlivým členením. Tieto údaje sa načítavajú vtedy, 
ak sú riadky 45 a 46 vyplnené automaticky z účtovníctva.  

 

 

PRÍLOHA č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia  
 
Na riadku 15 daňovník, ktorý vedie podvojné účtovníctvo a ktorý nevypĺňa riadky 1 až 3 a riadky 5 až 
9 v tabuľke č. 1, uvedie výnosy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, t. j. z podnikania a z inej samostatnej 
zárobkovej činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre správne posúdenie vzniku povinného sociálneho 
poistenia. Tieto údaje sa vypĺňajú ručne.  

 

Cez menu Tlač – Výsledovka jednoduchá – Výsledovka komplexná si zobrazíme 
všetky výnosy, obraty účtovnej triedy 6.  

POZOR! V tlačovej zostave sú všetky zaúčtované výnosy považované za príjmy podľa 
§ 6 ods. 1 a 2. V prípade, že účtujete aj o príjmoch podľa § 6 ods. 3 a 4, tieto výnosy je 
potrebné odpočítať. 

 

Daňové priznanie sa podáva elektronicky. Z OMEGY je ho možné vyexportovať do formátu XML, 
prípadne načítať priamo pomocou aplikácie eDANE, prostredníctvom tlačidla Export do XML.  

Cez tlačidlo Poučenie sa dostaneme k úplnému zneniu Poučenia k vypĺňaniu daňového priznania FO 
typ B.  

Ak chceme DPFO vytlačiť ako originálne tlačivo daňového úradu (príp. Potvrdenie o podaní 
daňového priznania), využijeme vo formulári daňového priznania tlačidlo Tlač. Vyplnené daňové 
priznanie zachováme uložené aj po zatvorení cez Ulož. 
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3 NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE  
Daňové priznanie k dani z príjmov podávajú aj právnické osoby neziskové organizácie.  

V programe OMEGA môžeme založiť spoločnosť typu nezisková organizácia. Už pri zakladaní si 
vyberáme z výberu Podnikateľský subjekt alebo Politické strany, hnutia, združenia a iné neziskové 
organizácie. Táto voľba sa nastavuje v menu Firma – Nastavenia – Všeobecné nastavenia. 

Opatrením MF SR č. MF/24342/2007-74 sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej 
osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie. 

 
V účtovnom rozvrhu je potrebné na nákladových a výnosových účtoch nastaviť príznak Hlavnej 
nezdaňovanej činnosti alebo Zdaňovanej činnosti.  

Nastavuje sa tiež smerovanie do DPPO v záložke Výkazy – Daňové priznanie k dani z príjmov PO. 

 

 

Do daňového priznania sa automaticky načítajú údaje na 1. stranu z Firemných údajov.  

Program automaticky doplní výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej a 
zo zdaňovanej činnosti do riadku 1. Tabuľky C1 – Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný 
daňovníkom, ktorý nieje zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného 
účtovníctva podľa osobitného predpisu na 6. strane. Táto hodnota sa automaticky prenáša na 
riadok 100 na 2. strane.  

Výsledok hospodárenia je rozdiel všetkých výnosov účtovaných na účtoch 6xx a nákladov účtovaných 
na účtoch 5xx bez ohľadu na nastavenie účtu v účtovom rozvrhu (Hlavná nezdaňovaná 
činnosť/Zdaňovaná činnosť). 

 
Tabuľka C1 
Riadok 6 Výnosy spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti. 
Program OMEGA tu načíta súčet všetkých zaúčtovaných výnosov z Evidencie účtovných dokladov 
na účtoch 6xx bez ohľadu na nastavenie účtu v účtovom rozvrhu (Hlavná nezdaňovaná 
činnosť/Zdaňovaná činnosť). Hodnotu je možné aj ručne editovať cez ikonu s ceruzkou.  
 
Z riadku 6  sa vychádza pri určení výšky úhrnu zdaniteľných príjmov za dané zdaňovacie obdobie 
v riadku 560.  Od sumy v riadku 6 sa odpočítajú výnosy/príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a tiež 
príjmy, ktoré sú od dane oslobodené. Výsledná suma sa uvedie v riadku 560-Úhrn zdaniteľných 
príjmov.   
 
Aj pri neziskových účtovných jednotkách (NÚJ) dochádza k úprave základu dane prostredníctvom 
pripočítateľných a odpočítateľných položiek rovnako ako je to u podnikateľských subjektov.  
 
Do riadku 14 tabuľky A sa uvedú náklady prislúchajúce k výnosom z hlavnej nezdaňovanej činnosti, 
ktorá je v NÚJ oslobodená od dane. Vyplní sa ručne alebo automaticky, ak má účet nastavené 
smerovanie v účtovom rozvrhu.  
 
Do riadku 130 sa napĺňajú údaje z r. 14 tabuľky A na 5. strane, ktorý obsahuje odpočet výdavkov 
vynaložených na príjmy oslobodené od dane alebo nezahŕňané do základu dane. Rovnako základ dane 
ovplyvňujú aj riadky 210, 220, 230 prípadne 240.  
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Na riadok 290 sa uvedú napríklad zaúčtované výnosy z reklám, ktoré neboli  neziskovej organizácii do 
konca zdaňovacieho obdobia zaplatené.  
Pretože: 

• Príjmy (výnosy) z reklám plynúce občianskym združeniam, nadáciám, neinvestičným fondom 
a neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby, ktorí účtujú v sústave 
podvojného účtovníctva sa nezahrnú do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom o 
nich účtovali do výnosov, ale až v zdaňovacom období, v ktorom ich prijali.  

 
Neziskové organizácie majú svoje vlastné výkazy, teda výkaz Účtovná závierka a Poznámky k 
účtovnej závierke. V programe sú k dispozícii automaticky pri zakladaní novej firmy s typom 
Nezisková organizácia. Vyplníme a vytlačíme ich cez menu Prehľady – Súvaha, Výkaz ziskov a strát; 
menu Prehľady – Poznámky k účtovnej závierke. 
 

Pri kontrole výkazov bežného účtovného obdobia sa môžeme riadiť jednoduchým pravidlom: 

 

 

 

 

 

 

Tlač výkazov Účtovnej závierky NÚJ  

Predpísané originálne tlačivo Účtovnej závierky pre neziskové účtovné jednotky je iba PRVÁ strana 
účtovnej závierky. 

 

Zvyšné strany Súvahy a Výkazu ziskov a strát tlačíme vo formáte štandardnej tlačovej zostavy, 
ktorú je potrebné uložiť do pdf. 

 

 

 

 

Súvaha  

r. 73  

 

Výkaz ziskov 

a strát  

r. 75 

 

= 
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Pri elektronickom podaní Účtovnej závierky NÚJ na Finančnú správu SR sa 
odovzdáva prvá strana originálneho tlačiva a ostatné strany sa prikladajú ako 
príloha. 

 


