Prílohy k daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011
Nevyhnutnou súčasťou daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby sú prílohy.
Krátky prehľad o tom, aké doklady a výkazy by ste správcovi dane mali predložiť v závislosti od
charakteru vášho podnikania.
Podľa druhu príjmov, iné prílohy
Pre účely zdanenia príjmov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za rok 2011
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) sú k dispozícii dva druhy daňových
priznaní:
 daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ: A – je určené pre daňovníkov, ktorí
dosiahli príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktoré sú predmetom
dane, okrem príjmov, ktoré sú od dane oslobodené,
 daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ: B – je určené pre daňovníkov, ktorí
majú príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo
závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu,
príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane.
Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 sa použijú tlačivá
označené kódom „DP FOAv11_1“ pre typ: A, „DPFOBv11_1“ typ: B upravené Opatrením MF SR č.
MF/025279/2011-721, ktorých súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na
vyplnenie daňového priznania.
Prílohy pre podnikateľov, podľa toho aké účtovníctvo používajú
Prehľad o prílohách k daňovému priznaniu typ B v závislosti od toho, či účtujete v sústave
jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, resp. vediete daňovú evidenciu alebo uplatňuje
výdavky percentom z príjmov, uvádzame v tabuľke č. 1.
Tabuľka č. 1: Prílohy k daňovému priznaniu fyzickej osoby typ B
Prílohy k daňovému priznaniu typ B
Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč. FO 1 –
účtoval v sústave jednoduchého
účtovníctva

Daňovník,
ktorý

01)
Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč. FO 2 –
01)
Súvaha (Súvaha Úč. POD 1 – 01)

účtoval v sústave podvojného účtovníctva

Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 – 01)
Poznámky

ktorý uplatňoval výdavky percentom z
príjmov

Bez účtovných výkazov

ktorý viedol daňovú evidenciu podľa § 6
ods. 11, 14 a 15 zákona o dani z príjmov

Bez účtovných výkazov

Zoznam ďalších príloh k daňovému priznaniu v závislosti od situácie, či ste v roku 2011 mali aj
príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy, z ktorých sa daň vyberala zrážkou alebo uplatňujete daňový
bonus, ste členom združenia a pod. uvádzame v tabuľka č. 2.
Tabuľka č. 2: Prílohy k daňovému priznaniu typu B
Kópie všetkých potvrdení
(dokladov) o príjmoch zo
závislej činnosti, vrátane
príjmov, z ktorých sa daň
vybrala podľa § 43 zákona o
dani z príjmov za rok 2011;

dokladom môže byť napr. potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo
závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z
týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti,

Kópie potvrdení o príjmoch, z
ktorých sa daň vybrala podľa §
43 zákona o dani z príjmov
za rok 2011 (napr. úrok z
vkladov na vkladných knižkách,
účtoch, príjmy z vyplatenia
/vrátenia/ podielových listov)

pri ktorých sa daňovník rozhodol vybratú daň považovať za
preddavok podľa § 43 ods. 7 zákona, s výnimkou potvrdení z úrokov
z peňažných
prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s
dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti;
pri úrokoch sa akceptuje akýkoľvek doklad preukazujúci výšku
príjmu a zrazenej dane z úrokov napr. kópia výpisu z účtu, kópia
vkladnej knižky a pod.,

kópia rodného listu, alebo výpis z rodného listu,
potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti
sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na
vyživované dieťa (deti), alebo
potvrdenie príslušného územného úradu o tom, že dieťa (deti)
žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a
Doklady preukazujúce nárok na
nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo
uplatnenie daňového bonusu za
vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo
rok 2011
potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na
vyživované dieťa (deti).
U daňovníka, ktorého súčasťou zdaniteľných príjmov sú aj príjmy zo
závislej činnosti a takéto doklady predložil ako zamestnanec svojmu
zamestnávateľovi, pričom podaním daňového priznania si
neuplatňuje daňový bonus ani jeho pomernú časť, uvedené doklady
nie sú prílohou daňového priznania.
Kópie dokladov preukázateľne
zaplatených úhrad
zdravotníckeho pracovníka

za jeho
ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný
program akreditovaný
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v roku 2011,

ak bolo vykonané, s doplneným
Kópia ročného zúčtovania
údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku
preddavkov na daň za rok 2011
alebo daňového bonusu,
Kópia zmluvy o združení

ak daňovník bol účastníkom združenia (§ 829 – 841 Občianskeho
zákonníka),

Kópie potvrdení o príjmoch
dosiahnutých z vyplatenia
podielových listov

obstaraných do
31.12. 2003 a o sume preddavku vybratého pri vyplatení
podielového listu,

