
Zamestnanci môžu zamestnávateľa požiadať o
zúčtovanie do polovice februára
O vykonanie ročného zúčtovania preddavkov za rok 2016 môžu zamestnanci zamestnávateľa
požiadať najneskôr do 15. februára, ak v roku 2016 poberali len príjmy zo závislej činnosti.
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Zamestnancom ostávajú posledné dva týždne na to, aby požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania. Inak si budú musieť podať daňové priznanie sami do konca marca. O vykonanie
ročného zúčtovania preddavkov za rok 2016 môžu zamestnávateľa požiadať najneskôr do 15. februára,
ak v roku 2016 poberali len príjmy zo závislej činnosti. Zamestnávateľ je potom povinný ročné
zúčtovanie urobiť do 31. marca 2017 a prípadný preplatok na dani zamestnancovi vrátiť pri vyúčtovaní
mzdy za apríl 2017 a do konca apríla mu doručiť doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní. Upozorňuje na
to finančná správa. 
Ak zamestnanec nepožiada o ročné zúčtovanie, zamestnávateľ mu do 10. marca vystaví a doručí
potvrdenie o príjme za rok 2016. Tento termín platí v prípade, ak zamestnanec podáva daňové
priznanie. V prípade, ak požiada o vystavenie potvrdenia na účely žiadosti o ročné zúčtovanie u iného
zamestnávateľa, musí mu ho zamestnávateľ vystaviť do 10. februára. V tomto prípade ho však o to
musí požiadať najneskôr do 5. februára.
V spomínanom prípade, ak zamestnanec počas roka pracuje u viacerých zamestnávateľov, o ročné
zúčtovanie môže požiadať u toho, u ktorého si uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
ako u posledného. Tomu zároveň predloží potvrdenia o príjmoch za rok 2016 od všetkých
zamestnávateľov. Ak si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka neuplatňoval u žiadneho
zamestnávateľa, o ročné zúčtovanie môže požiadať ktoréhokoľvek z nich a doloží potvrdenia o príjme od
ostatných zamestnávateľov.
Ako ďalej informuje finančná správa, v prípade, ak zamestnanec nepožiada o vykonanie ročného
zúčtovania v stanovenom termíne, alebo jeho zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu, musí si
podať daňové priznanie sám. To platí, ak jeho celková suma zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za
vlaňajšok prekročí 1 901,67 eura. Podať daňové priznanie však môže, aj ak bol úhrn príjmov nižší, ako
uvedená suma v prípade, že mu z príjmu boli zrazené preddavky na daň.
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Súvisiace dokumenty

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016, ročná uzávierka v
mzdovej učtárni a legislatívne zmeny od 1. 1. 2017

Zamestnanci môžu zamestnávateľa požiadať o zúčtovanie do polovice februára

Stránka 1 / 2

https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~sita
https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/rocne-zuctovanie-preddavkov-na-dan-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-za-rok-2016-rocna-uzavierka-v-mzdovej-uctarni-a.htm


Súvisiace odborné články

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, voči správcovi dane
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok
2016
3. Povinnosti zamestnanca v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti za rok 2016
4. Vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľom, potvrdenia vystavované zamestnávateľmi
5. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
6. Príklad na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016
Zodpovednosť a ďalšie povinnosti zamestnávateľa

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
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