RONÉ ZÚTOVANIE PREDDAVKOV NA DA
Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY ZO ZÁVISLEJ INNOSTI
ZA ROK ...................
poda zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (alej len „zákon“)

Meno a priezvisko zamestnanca :................................................................ Rodné íslo1): ...............................................
..

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

PS: ...............................................
(v eurách)

I. as
Úhrn zútovaných a vyplatených príjmov zo závislej innosti (§ 5 zákona) v peažnej i

00

v nepeažnej forme, vrátane príjmov zo sociálneho fondu, doplatkov za minulé roky, príjmov, z ktorých sa
da vybrala zrážkou poda § 43 ods. 3 písm. j), pri ktorých sa použil postup poda § 43 ods. 7 zákona,
okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, príjmov oslobodených od dane a príjmov, z ktorých sa da
vyberá zrážkou poda § 43 ods. 3 písm. l) zákona.

a) Poistné a príspevky (§ 5 ods. 8 zákona)
b) Suma uhradená zdravotníckym pracovníkom za jeho alšie vzdelávanie (§ 5 ods. 8 zákona)

01

Základ dane [úhrn príjmov z r. 00 znížený o sumy z r. 00a) a z r. 00b), zaokrúhlený na eurocenty nadol]

02

Suma uplatnených úhrad zdravotníckeho pracovníka, o ktorú sa zvyšuje základ dane, ak boli
porušené podmienky na jej uplatnenie (§ 5 ods. 9 zákona)

03

Základ dane [upravený a zaokrúhlený na eurocenty nadol (r. 01 + r. 02)]

04

Nezdanitené asti
základu dane

2)

poda § 11 v znení
§ 52 g zákona

04a
04b
04c
04d
04e
04f
Spolu

na daovníka
na manželku (manžela)
zaplatené a uplatnené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
zaplatená a uplatnená suma fin. prostriedkov na úelové sporenie
zaplatené a uplatnené poistné na životné poistenie
Spolu r. 04c + r. 04d + r. 04e = max. 398,33 eur
r. 04a + r. 04b + r. 04f

05 Zdanitená mzda (r. 03 – r. 04)
06 Da poda § 15 zákona, zaokrúhlená na eurocenty nadol.2)
07 Základ dane na uplatnenie zamestnaneckej prémie.3)
08 Poet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie
09 Zamestnanecká prémia {[(r. 04a – r. 07) x 19%] : 12 } x r. 08, zaokrúhlená na eurocenty nahor
2)
10 Nárok na daový bonus (v úhrne na všetky vyživované deti poda § 33 zákona)
Daový bonus priznaný a vyplatený všetkými zamestnávatemi, ktorí sú platitemi dane
11
na všetky vyživované deti poda § 33 zákona

12 Daový bonus na vyplatenie zamestnancovi po vykonaní roného zútovania (r.10 - r. 11 > 0)
13 Daový bonus na vybratie od zamestnanca po vykonaní roného zútovania (r. 10 - r. 11 < 0)
14 Úhrn preddavkov na da, zrazených všetkými zamestnávatemi, ktorí sú platitemi dane
15

(§ 35 zákona), neupravený o daový bonus
Suma dane vybranej zrážkou, považovaná za preddavok na da (§ 43 ods. 7 zákona)4)

16 Nedoplatok dane – neupravený (r. 06 - r. 14 - r.15 > 0)
17 Preplatok dane – neupravený (r. 06 - r. 14 - r. 15 < 0)
Nedoplatok (r. 16+ r . 13 – r. 17 - r. 9 - r. 12 > 0)
18 Preplatok (r. 16+ r. 13 – r. 17 - r. 9 - r. 12 < 0)

(uvádza sa znamienko +)
(uvádza sa znamienko - )

Údaje o zamestnávateovi, ktorý je platiteom dane, ktorý toto roné zútovanie vykonal:
DI: ......................................... Tel.: .....................................

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

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

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

Roné zútovanie vykonal

Da

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

Podpis a odtlaok
peiatky zamestnávatea,
ktorý je platiteom dane

