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Závierka v JUW a daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B 
 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby TYP B je povinný podať daňovník, ktorý má príjmy podľa 

§5 až §8 zákona a nie sú oslobodené od dane. Ak daňovník spĺňa podmienky, že  podľa § 32 zákona o dani z príjmu 

nepresiahne sumu 50 %  podľa § 11 ods. 2 písm. a/, čo na rok 2016 predstavuje sumu 1901,67 eur  a v danom 

zdaňovacom období nedosiahol stratu, nemusí podať daňové priznanie. 

 

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t.j. za rok 

2016 je lehota na podanie daňového priznania 31. marca 2017; v tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.  

Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne  5 eur  a to aj v prípade, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona.  

Daň z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta osobitne: 

  zo základu dane podľa § 4 ods. 1 zákona, ako súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a §6 

ods. 1 a 2 zákona, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane a čiastkových základov dane z príjmov 

podľa § 6 ods. 3 a 4 a §8 zákona.  O daňovú stratu si môže daňovník ponížiť len čiastkový základ dane,  

zistený z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, 

  z osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa § 7 zákona 

 

Základ dane podľa § 4 a podľa § 7 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. 

 

Sadzbu dane pre fyzické osoby upravuje § 15 zákona nasledovne: 

1. Zo základu dane podľa § 4: 

 19 %  z časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 násobok sumy platného životného minima, t.j.  

35 022,31 eur vrátane, 

 25 %  z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima, t.j. 35 022,31 

eur. 

2. z osobitného základu dane zisteného  podľa § 7 je 19 %. 

Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. 

Príklad: 

Daňovník mal ZD  35 500 , čo presiahlo 176,8 násobok životného minima t.j. 35 022,31 eur, preto na výpočet dane 

sa použijú dve sadzby dane 19 % aj 25 %. 

Daň = (35 022,31 eur * 0,19) + (35 500 eur – 35 022,31 eur )*0,25 =  6 654,2389 eur + 119,4225 eur = 6 773,66 eur. 

 

Výsledná daň sa vypočíta ako súčet dane  zo základu dane podľa § 4 zákona a dane zo základu podľa § 7 

zákona. Vypočítaná daň sa môže znížiť o daňový bonus, ak má naň daňovník  nárok podľa §33 zákona.  Daňovník, 

ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške  6 násobku minimálnej mzdy t.j. 2025 EUR (5x405)  alebo 

ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2  t.j. 2430 eur (6x405) a zároveň vykázal základ dane z príjmov podľa 

§ 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus.  Daňový  bonus na vyživované dieťa je 21,41 eur  na kalendárny 

mesiac. Daňový bonus na celý rok 2016 je  256,92 eur.   

 

Nezdaniteľná časť základu dane  na daňovníka  (§11 ods. 2 zákona)  v roku 2016 je 3 803,33 eur , ak základ dane 

daňovníka je nižší alebo rovný ako 19 809 eur.  Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 809 eur nezdaniteľná časť 

základu dane vypočíta nasledovne   8755,578 – (základ dane:4) 

Príklad: 

Daňovník mal základ dane 19 500 eur.  Nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33 eur. 

Príklad: 

Daňovník mal základ dane 25 000 eur. Nezdaniteľná časť základu dna sa vypočíta nasledovne: 

8 755,578 – (25 000/4) = 8 755,578 – 6 250 = 2 505,578 = 2 505,58 eur 
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Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) § 11 ods. 2 zákona. Pri výpočte nezdaniteľnej časti základu 

dane na manželku, musia sa brať do úvahy nasledovné podmienky: 

1. Základ dane je menší alebo rovný ako 35 022,31 eur 

- základ daňovníka nesmie presiahnuť sumu 176,8-násobku platného životného minima,  t.j.  35 022,31 eur 

- vlastný príjem manželky (manžela), nesmie byť väčší ako  19,2 násobku platného životného minima,  

t.j. 3 803,33 eur 

Ak má daňovník ZD menší alebo rovný ako 35 022,31, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočíta ako 3803,33 

mínus vlastný príjem manželky. 

Vlastný príjem manželky (manžela) je  každý príjem manželky (manžela) , ktorý môže byť aj od dane oslobodený. Do 

vlastného príjmu napríklad patria:  úroky z úsporných vkladov, ostatné príjmy podľa § 5 a 6 (napr. príjmy zo 

živnosti), § 7 a 8 zákona o dani z príjmov, dávky pri práceneschopnosti, materské, dávky v nezamestnanosti, prijatá 

dotácia na podnikanie, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, doktorandské štipendium a podobne).   

Vlastný príjem manželky (manžela) sa ponižuje o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, 

ktoré manželka (manžel) bola (bol) povinná zaplatiť. 

Do vlastného príjmu manželky, manžela, sa nezahŕňa zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku 

pre bezvládnosť a  štátnych sociálne dávky a štipendium poskytnuté  študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na 

budúce povolanie. 

Príklad:  

Daňovník mal základ dane 30 560 eur. Jeho manželke sa  16. októbra 2016 . Nárok na nezdaniteľnú časť vzniká daňovníkovi až 

od novembra  2016 t.j. 2  mesiace. Manželka mala vlastný príjem – vyplatenú materskú vo výške 650.50  eur. 

NČ ZD na manželku = (3 803,33 – 650,50) / 12*2 = 525,555 = 525,56 . 

Daňovník si môže na manželku uplatniť NČZD za dva mesiace vo výške 525,56 eur. 

2. Základ dane je vyšší ako 35 022,31 eur 

- základ daňovníka presiahne sumu 176,8-násobku platného životného minima,  t.j.  35 022,31 eur, 

- vlastný príjem manželky (manžela), nesmie byť väčší ako  19,2 násobku platného životného minima,  

 t. j. 3 803,33 eur 

NČZD = 12 588,906 – (základ dane daňovníka : 4) – vlastné príjmy 

 

Príklad: 

Daňovník má základ dane 38 500,00 eur a manželka mala príjem znížený o zaplatené povinné poistné a príspevky 1500,00 eur.   

  

NČZD = 12 588,906 – (38500,00 :4) – 1500 = 12 588,906 – 9625 – 1500 = 1 463,906 eur  = 1 463,91 eur 

Daňovník si môže na manželku uplatniť NČZD 1 463,91 eur. 

 

Kroky pred vyplnením DP v programe JUW: 

Pred vypĺňaním daňového priznania je vhodné: 

1. prepočítať a skontrolovať denník, na túto činnosť sa dajú použiť nasledovné funkcie: 
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2. pomocou klávesy  F3  zistíme aktuálne zostatky na BU, pokladni, priebežné zostatky  a daňový základ 

3. pomocou klávesy F9 – tlačové zostavy – základ dane – informatívny:   

 

 
 

Získate prehľad o jednotlivých pohyboch kumulatívne. Pomocou klávesy „F9“ získate informatívny výpis základu dane 

(položky ovplyvňujúce a neovplyvňujúce základ dane). 

Ak dáte na danom riadku ENTER, získate  podrobný prehľad pohybov za jednotlivé doklady. Tento prehľad po 

dokladoch sa dá aj vytlačiť „F9“. 

 

 
 

Postup na vytvorenie daňového priznania v JUW 

1. Na vygenerovanie DP FO B  v programe je potrebné si zvoliť  voľbu „Peňažný denník – 9. Daňové  

priznanie“ 

2.  

 
3. Postavíte sa na riadok „2016“ , potom treba spustiť napočítanie DP: „Tabuľka-Nápočet príjomov a výdavkov“  

„CTRL+P“ 
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4. Program sa opýta, či má prepísať podľa načítaných príjmov celé tlačivo.  Táto otázka má význam pri opakovanom 

napočítaní DP, ak máte ručne vyplnené nejaké tabuľky napríklad tabuľka k daňovému bonusu, tak si dajte voľbu „NIE“. 

  

 
 

5. Ďalej nasledujú otázky ohľadne napočítaní zdravotného a sociálneho poistenia do tlačiva DP.  Ak ste počas roka 

používali na ZP pre SZČO typ O21a,  pre SP pre SZČO typ pohybu O21b a potvrdíte „Ano“ že chcete zapísať O21a/O21b 

ako zaplatené poistné, program Vám na stranu č. 3  a do prílohy č. 2 dané poistné doplní, automaticky. 
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6. Na zobrazenie napočítaného DP, je potrebné stlačiť klávesu „F4“.  Program Vám do tlačiva zapíše 

zdaniteľné príjmy a výdavky podľa § 6 ods. 1 b na stranu 3 Tabuľka č. 1 r. 2. Zároveň ak ste si zvolili, že si 

želáte napočítať O21a a O21b, Vám program vyplní aj „preukázateľne zaplatené poistné na ZP a SP“ na 

strane 3 a zároveň aj v prílohe č. 2 r. 12 a r. 14.  

 

Ak daňovník uplatňuje „preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona“ alebo 

„uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“  je potrebné aby túto skutočnosť vyznačil 

v daňovom priznaní na strane 3. 

 

 
 

 Ak daňovník uplatňuje preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, program 

vyplní tabuľku č. 1a. 

Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľ § 6 ods. zákona, program vyplní tabuľka č. 1b   

a zmaže r. 1-9 v stĺpec 2 v tabuľke  1 a sumu výdavkov dá súhrnne do r. 9 v stĺpci 2 v tabuľke 1.  

Pri uplatnení výdavkov percentom podľa § 6 ods. 10 zákona, je potrebné označiť počet mesiacov, počas 

ktorých daňovník vykonával samostatnú zárobkovú činnosť. Na základe počtu mesiacov, program automaticky 

vyráta nárok na uplatnenie výdavkov  pomerom podľa počtu mesiacov. Pre rok 2016 si môže daňovník uplatniť 

40 % výdavkov z príjmu podľa § 6 ods. 1-2, avšak maximálne  5 040,00  eur ročne, t.j. 420,00 eur na mesiac. Do 

počtu mesiacov sa zarátava aj mesiac, v ktorom daňovník začal, poprípade skončil podnikanie.  

 

Po vyplnení daňového priznania, je potrebné si zadať cestu pre uloženie xml súboru, alebo vytlačiť 

dokument v PDF. Ak chcete DP ukončiť treba použiť klávesu „Koniec“, aby sa uložili všetky zmeny. 

 

 

 
 

Postup na vytvorenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka sa generuje nasledovne: 

1. Peňažný denní – 8. Výkazy – 3.Účtovná závierka 

 

 
 

2. Po vytvorení riadku Účtovnej závierky – 2016, treba dať napočítanie  výkazu  „CTRL+P“. 
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Pomocou „F4“ sa dostanete do vnútra výkazu, kde môžete uskutočniť zmeny.  Ak je výkaz správny treba 

zadať cestu pre uloženie xml súboru, alebo vytlačiť dokument v PDF. Ak chcete DP ukončiť treba použiť klávesu 

„Koniec“, aby sa uložili všetky zmeny. 

 

 
 

 

 

 

Pri  vypĺňaní daňových priznaní Vám prajem veľa síl  a úspechov. 

 

V Dolnom Kubíne 28.02.2017                                                                                                           Katarína Oboňová 

 

 

 

 

 

 


