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Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 

Ministerstvo financií SR určilo za rok 2022 nové tlačivá pre Ročné zúčtovanie 
preddavkov na daň a Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti. 
Najdôležitejšou zmenou oproti roku 2021 je že prílohy (IV.,V.) ročného hlásenia obsahujú pre 
každého zamestnanca aj zoznam vyživovaných detí pre uplatnenie daňového bonusu. 
Z tohto dôvodu je potrebné už pri ročnom zúčtovaní dane za zamestnanca aktualizovať aj 
zoznam jeho vyživovaných detí pre uplatnenie daňového bonusu. 

Voľba pre ročné zúčtovanie dane sa nachádza v časti Zamestnanci - Prehľad pracovných 

pomerov – Administratíva – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (2022). 

 

Po potvrdení voľby program automaticky načíta údaje zamestnanca z mzdového listu za rok 
2022. Ak bol zamestnancovi vyplácaný daňový bonus, v časti Daňový bonus – deti je zároveň 
prístupný aj zoznam vyživovaných detí. 

Poznámka: Ak boli údaje vybraného zamestnanca z ročného zúčtovania už zaradené do prílohy č.V. 
ročného hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti, údaje sa načítajú z prílohy č.V. 
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Pri načítaní údajov z mzdového listu sa do zoznamu načítajú aj sumy daňového bonusu 
vyplatené samostatne za mesiace 1 - 6 a 7 – 12. Zároveň program prepočíta aj zákonný 
nárok na daňový bonus samostatne za 1 – 6 a 7 – 12 určený podľa veku dieťaťa. Pri 
ukončení zobrazenia formulára pre vyživované deti tlačítkom [OK] program prepočíta 
nárokovanú sumu za 7 – 12 na percento z čiastkového základu dane. Sumy sa prenášajú do 
riadku r09. a r10 ročného zúčtovania. 

 

 

 

Poznámka: Pri ukončení zobrazenia formulára pre vyživované deti tlačítkom [x] program údaje 
neprepočítava a ani neaktualizuje riadky r09 a r10 ročného zúčtovania. 

 

Zaradenie údajov z RZ zamestnanca do ročného hlásenia 

Po ukončení formulára pre ročné zúčtovanie dane program ponúkne možnosť zaradiť 
údaje z ročného zúčtovania do prílohy č.V. ročného hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej 
činnosti. 

 

 

Vyradenie údajov zamestnanca z prílohy V. ročného hlásenia 

Ak boli údaje z ročného zúčtovania zamestnanca už presunuté do prílohy č.V. 
ročného hlásenia o vyúčtovaní dane, je možné tieto údaje odstrániť pomocou voľby 
Vymazať vo formulári ročného zúčtovania. Údaje sa vymažú v samotnom formulári a 
zároveň aj v prílohe č.V. ročného hlásenia. 
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Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti 

Tlačivo ročného hlásenia o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti 
obsahuje v prílohe č.IV. (zamestnanci ktorým zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie) 
a prílohe č.V. (zamestnanci ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie) aj identifikačné 
údaje prvých troch/štyroch vyživovaných detí, na ktoré si zamestnanec uplatňuje daňový 
bonus. Ostatné deti je potrebné vykázať samostatne v prílohe k prílohe IV. a V.časti. 

Dátové rozhranie pre odovzdanie ročného hlásenia elektronickou cestou v čase 
prípravy tohto dokumentu nie je zverejnené. Predpokladáme však, že dátové rozhranie bude 
ku každému zamestnancovi uvádzať v časti IV. a V. plný počet detí. 

Pri príprave ročného zúčtovania preto doporučujeme uvádzať plný počet detí, aj keď 
prekračuje uvedený maximálny počet pre formulár. 

 


