
 

 

Tlačová správa 

 

 

Na čo by si mal dať živnostník pozor pri vypĺňaní daňového 

priznania 

 

Bratislava, 12. 3. 2013 – Všetci živnostníci musia najneskôr do 2. apríla 2013 (31. marca je 

sobota) podať daňové priznanie za rok 2012. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na 

Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd a daňového poradenstva, prináša 

prehľad kľúčových otázok, ktoré sa týkajú uplatnenia daňového bonusu na dieťa, 

nezdaniteľnej čiastky základu dane, odpočítavania daňovej straty a pozastavenia živnosti. 

Nájdete tu rady, ktoré konkrétne časti v tlačive daňového priznania typu B vypĺňať a ako! 

 

Uplatňovanie daňového bonusu  

V súlade s §33 ods. 1 Zákona o dani z príjmov (ZDP) v znení platnom do konca roku 2012 si môže 

uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa ten daňovník, ktorý dosahuje aktívne príjmy, t.j. príjmy zo 

závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj pasívne príjmy a 

síce príjmy z prenájmu a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu aspoň vo výške  

6-násobku minimálnej mzdy, čo pre rok 2012 predstavuje sumu 1963,20 eur a ktorý vykázal čiastkový 

základ dane podľa §6 ZDP.  

„Nie je podstatné, či daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy v jednom mesiaci alebo za viaceré mesiace. 

Pokiaľ napr. daňovník za rok 2012 nedosiahol iné príjmy než príjmy zo živnosti, pričom tieto jeho 

príjmy dosiahli aspoň sumu 1963,20 eur a nevykázal daňovú stratu má právo uplatniť si daňový bonus 

na dieťa,“ uviedol Peter Pašek, Head of Advisory spoločnosti Accace k.s. 

Ak deti vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, t.j. napr. nami uvádzaný živnostník a jeho manželka, 

daňový bonus si môže uplatniť len jeden z nich.  

Živnostník si sumu nároku na daňový bonus uvedenie do riadku 96 daňového priznania typu B.  

 

Uplatňovanie nezdaniteľnej čiastky základu dane 

Na rozdiel od daňového bonusu sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2012 

môže uplatniť len z čiastkových základov dane tzv. aktívnych príjmov, t.j. z príjmov zo závislej činnosti, 

z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 

2012 závisí od výšky základu dane dosiahnutého z vyššie uvedených druhov príjmov. V prípade, že  

 základ dane daňovníka za rok 2012 nepresiahne 100-násobok platného životného minima, 

teda 18 983 eur (100*189,83 eur), daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na 

daňovníka vo výške 19,2-násobku platného životného minima, t. j. 3 644,74 eur;  

 základ dane daňovníka za rok 2012 presiahne 18 983 eur, nezdaniteľná časť základu dane na 

daňovníka sa vypočíta ako rozdiel 44,2-násobku životného minima a jednej štvrtiny základu 

dane, teda 44,2 x 189,83 eur = 8 390,486 eur a  1/4 základu dane daňovníka dosiahnutého 

z aktívnych príjmov. V prípade, že výsledok daného výpočtu dosiahne hodnotu nula, alebo 

záporné hodnoty suma nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka je 0 eur.  



 

  

                                                                                                                

 

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa uvádza na riadku 77 daňového 

priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ. B. 

  

Ako odpočítať daňovú stratu? 

Príjmy zo živnosti sa považujú v súlade s §6 ods. 1 písm. b) ZDP za príjmy z podnikania, t.j. považujú 

sa za jeden z tzv. aktívneho druhu príjmu, od ktorého sa môže odpočítať daňová strata v súlade s §30 

ZDP. V súlade s daným ustanovením sa od základu dane daňovníka z príjmov podľa §6 ods. 1 a 2 

ZDP, t.j. od príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti môže odpočítať daňová 

strata najviac počas siedmych bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc  

zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová 

strata vykázaná.  

„Možnosť umorovania daňových strát v prípade fyzických osôb po dobu nasledujúcich siedmych rokov 

je v súlade s §52h ods. 9 ZDP možné iba za daňové straty vykázané od roku 2010. V prípade 

daňových strát vykázaných u fyzických osôb do konca roku 2009 je umorovanie daňovej straty možné 

len počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc  zdaňovacím 

obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata 

vykázaná,“ uviedol Peter Pašek.  

Okrem časového limitu, do ktorého sa daňová strata môže umoriť, a po ktorej uplynutí toto právo 

daňovníka zaniká, ZDP neupravuje žiadne iné obmedzenia na jej uplatnenie v prípade fyzických osôb.  

Daňovú stratu nie je možné vykázať z príjmov z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu.  

Daňové straty sa zaznamenávajú na riadkoch 59 až 65 daňového priznania typu B, pričom 

vľavo sa uvádzajú jednotlivé roky a vpravo suma daňových strát podľa rokov. Uvádza sa len 

daňová strata alebo len jej časť, ktorá sa v príslušnom roku, t.j. v našom prípade za rok 2012 

odpočíta od základu dane. Na riadku 66 daňového priznania sa uvádza úhrn uplatnených 

daňových strát.  

 

Pozastavenia živnosti vs. daňové priznanie 

Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je vždy kalendárny rok. To neznamená, že pozastavením 

živnosti nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Živnostník podá daňové priznanie zo svojich 

príjmov za celé zdaňovacie obdobie, t.j. za celý rok 2012.  

V prípade, že v súlade s §17 ods. 9 Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) nedôjde k obnoveniu 

živnosti do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2012 s výnimkou sezónnych činnosti je 

daňovník povinný upraviť svoj základ dane v súlade s §17 ods. 8 ZDP, t.j. napr. v prípade vedenia 

jednoduchého účtovníctva o nespotrebované zásoby, výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje 

za zdaniteľný príjem okrem zákonom uvádzaných výnimiek, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa 

považuje za daňový výdavok atď.  

Informácia o prerušení živnosti sa v tlačive daňového priznania osobitne neuvádza. 

„S účinnosťou pozastavenia prevádzkovania živnosti daňovníkovi zaniká registračná povinnosť a 

opätovne mu registračná povinnosť vzniká po dni zániku účinnosti pozastavenia prevádzkovania 

živnosti. V tejto súvislosti vznikajú oznamovacie povinnosti aj voči príslušného daňovému úradu a 

povinnosť vrátenia osvedčenia. Oznámenie voči správcovi dane si je možné splniť aj na jednotnom 

kontaktnom mieste, t.j. na živnostenskom úrade,“ uviedol Peter Pašek.  



 

  

                                                                                                                

 

O spoločnosti Accace 

Accace je významná poradenská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu 

účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva. Pridanú hodnotu komplexného portfólia 

služieb, inovatívne a efektívne riešenia poskytované spoločnosťou Accace oceňujú slovenské 

a zahraničné spoločnosti, ktoré sa chcú etablovať na slovenskom i zahraničnom trhu, ale i subjekty, 

ktoré sa snažia zefektívniť fungovanie svojej firmy využívaním outsourcingu. Vďaka svojmu 

dynamickému, zodpovednému a odbornému prístupu pri plnení potrieb svojich klientov je spoločnosť 

Accace vhodným partnerom pre dlhodobú spoluprácu. Na medzinárodnej úrovni je Accace členom 

Economist Corporate Network a KS International.  

Spoločnosť Accace („Accounting ace“, čo môžeme preložiť ako „eso v účtovníctve“) bola na 

Slovensku založená v roku 2006 a dnes úspešne pôsobí prostredníctvom vlastných pobočiek v Českej 

republike, Maďarsku,  Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Ukrajine a USA. V ďalších 12 krajinách ponúka 

Accace svoje služby prostredníctvom dlhodobých partnerských firiem v Brazílii, Bulharsku, 

Chorvátsku, Číne, Holandsku, Indii, Luxembursku, Rakúsku, Rusku, Slovinsku, Srbsku a Veľkej 

Británii. Spoločnosť Accace momentálne zamestnáva viac ako 280 kvalifikovaných pracovníkov a 

neustále rozširuje svoje klientske portfólio o významné spoločnosti, čím urýchľuje svoj rast na 

globálnej úrovni. 
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