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Oprava dane v súvislosti s výplatou vianočného platu v roku 
2018 

 
V zmysle usmernenia MF SR a FR SR poistné platené z príjmov oslobodených od dane, nie 
je možné uplatniť (odpočítať) pri výpočte čiastkového základu dane podľa § 5 zákona o dani 
z príjmov, a to ani v takom prípade, ak niektorý všeobecne záväzný právny predpis 
ustanovuje povinnosť platiť poistné z takýchto príjmov. Rovnako takéto poistné sa neuvádza 
v tlačive potvrdenia o zdaniteľných príjmoch. Ako postupovať pri náprave, ak zamestnávateľ 
pri výpočte základu dane uplatnil aj to poistné, ktoré bolo zaplatené z tej časti 
vianočného/letného platu, ktorá je od dane oslobodená? 
 
Zavedenie platby dane/odvodov pri výplate letného platu 
Letný plat Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Dane áno nie nie nie 

Zdravotné poistenie nie nie nie nie 

Sociálne poistenie áno áno áno nie 
Zavedenie platby dane/odvodov pri výplate vianočného platu 
Vianočný plat Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Dane nie nie nie nie 

Zdravotné poistenie nie nie nie nie 

Sociálne poistenie áno nie nie nie 
 

Ak zamestnávateľ skutočne vyplatil v roku 2018 vianočný plat, z ktorého uplatnil na zníženie 

základu dane celé poistné na SP, t.j. aj z tej časti vianočného platu, ktorá bola do výšky 500 

€ od dane oslobodená, a v roku 2019 vyplatil letný plat, kde tiež uplatnil celé poistné, t.j. aj 

to poistné, ktoré bolo zaplatené zo sumy letného platu oslobodeného od dane, treba 

vykonať opravu dane. Podľa § 40 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak zamestnávateľ, ktorý 

je platiteľom dane:a) nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť vo výške ustanovenej 

týmto zákonom, môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak neuplynula lehota podľa osobitného 

predpisu (§ 69 daňového poriadku). 

b) nezrazil zamestnancovi preddavok na daň vo výške, v ktorej ho mal zraziť podľa tohto 

zákona, môže tento nedoplatok na preddavku dodatočne zraziť najneskôr do 31. marca 

nasledujúceho roka.V súlade s § 69 ods. 1 daňového poriadku: "Ak tento zákon alebo 

osobitný predpis neustanovuje inak, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane alebo uplatniť 

nárok na sumu podľa osobitných predpisov
1)

 po uplynutí piatich rokov od konca roka, v 

ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt 

povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému 

subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.
1)

 Ak ide o daňový 

subjekt, ktorý si uplatňuje odpočítanie daňovej straty, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane 

po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové 

priznanie, v ktorom bola táto daňová strata vykázaná."  

 

Oprava dane v súvislosti s výplatou vianočného platu v roku 2018 

 

Ak zamestnávateľ neopravil preddavok na daň z roku 2018, ktorý zrazil v nižšej sume ako 

mal (a to z dôvodu vyššie uplatneného poistného vypočítaného z časti vyplateného 

vianočného platu, ktorý bol od dane oslobodený) do 31.3.2019, stáva sa nedoplatok na 

preddavku na daň daňou. To znamená, že po vykonaní RZD za rok 2018, zamestnávateľ 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/#poznamky.poznamka-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/#poznamky.poznamka-1
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"pracuje už s daňou" a opraviť treba daň, a nie preddavok na daň. Podľa § 40 ods. 3 písm. 

a) zákona ak zamestnávateľ nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť, môže ju 

dodatočne zraziť iba vtedy, ak neuplynula lehota 5 rokov (lehota určená podľa daňového 

poriadku), t.j. opravu dane treba vykonať najneskôr do konca roka 2024. Nová lehota na 

opravu dane je účinná od 1.1.2020, a nakoľko nie je prechodné ustanovenie, som toho 

názoru, že oprava dane sa podľa tejto novej lehoty vzťahuje aj na opravu nesprávne 

zrazenej dane za zdaňovacie obdobie roku 2018. To znamená, že zamestnávateľ je 

povinný vykonať opravu dane, ktorá sa týka roku 2018 a uviesť ju do riadku 03 mesačného 

prehľadu o dani za ten mesiac, kedy bola oprava dane vykonaná.  

 Na opravu dane použijete odchýlku :8132 Oprava dane za predchádzajúce obdobia 

 

 

 

 


