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Informov ať zamestna nca o
vysokom nedoplatku

Bola zistená chy ba v ročnom
zúčtovaní dane

Termín na  ročné
zúčtovanie dane nastal

Žia dosť o vysta venie potvrdenia o
zda niteľných príjmoch fyzick ej osoby

zo závisle j činnosti doručená

Vystaviť Potvrdenie o
zda niteľných príjmoch

fyzickej osoby zo závislej
činnosti

Potvrdenie o príjmoch zo zá vislej činnosti, o
preddavk och na  daň,  o daňovom bonuse na

vyž ivova né deti

Prevziať a  vyhodnotiť
žiadosť o vykonanie ročného

zúčtovania dane

Žia dosť o vykonanie ročného zúčtovania
doručená

Vyk onať ročné zúčtov anie
dane z príjmov zo závislej

činnosti

Doručiť potvrdenie o
príjmoch zo záv islej činnosti

Potvrdenie o príjmoch zo
záv islej činnosti odovzdané

Ročné zúčtovanie
preddavk ov na  daň z
príjmov fyzickej osoby

Odovzda ť ročné zúčtovania
dane z príjmov
zamestnancovi

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z 
príjmov §39 ods. 5

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov §39 ods. 5

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov §39 ods. 6

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov §38

Zákon č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov §39 ods. 5

Doručiť potvrdenie o
zda niteľných príjmoch

fyzickej osoby zo závislej
činnosti

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov §38 ods. 3, ods. 5

Dohodnúť splátkový
kalendár

Odoslať podkla dy správcov i
dane na vysporiadanie

Potvrdenie o zdaniteľ ných
príjmoch fyzickej osoby zo
záv islej činnosti odovzdané

Podklady sú
správcovi dane

odoslané

Vyg enerovať hlásenie  o
vyúčtova ní dane a úhrne

príjmov zo závis lej činnosti

Odoslať hlásenie o
vyúčtova ní dane a úhrne

príjmov zo závis lej činnosti

Ročné zúčtovanie dane z
príjmu je vypočítané

Vystaviť a  odov zdať
potvrdenie o zaplatení dane

z príjmu

Rozdiely z  ročného
zúčtovania dane z príjmu

vysporiadané

Hlá senie o vyúčtovaní dane a
úhrne príjmov zo závislej

činnosti odoslané

Potvrdenie o
zaplatení dane z

príjmu je
vystavené a
odovzdané

Hlá senie o vyúčtovaní dane a
úhrne príjmov zo závislej činnosti

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §551
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §131 ods. 3, ods. 7
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov §38 ods. 7

Splátkový
kalendár

Ročné zúčtovanie
dane z príjmov

odovzdané

Osobné doručenie potvrdenia o
zda niteľných príjmoch?

Osobné doručenie
potvrdenia o príjmoch?

Odovzda ť podk lady na
vysporiadanie osobne?

Odovzda ť ročne zúčtovanie
osobne?

Odovzda ť potvrdenie  o
zaplatení dane osobne?

Žia dosť o vysta venie
doplneného dokladu o
vyk onanom ročnom
zúčtovaní doručená

Vystaviť doplnený doklad o
vyk onanom ročnom

zúčtovaní dane

Odovzda ť
doplnený doklad

osobne?

Odoslať v yplnený dok lad o
vyk onanom ročnom

zúčtovaní Doplnený doklad o
vyk onanom ročnom
zúčtovaní odov zdaný

Podpísané vyhlásenie na
uplatnenie nezdaniteľ nej

časti základu da ne
doručené

BP_LZ_290_Príprava
spracovania a spracovanie

miezd, odvodov a daní

BP_LZ_310_Úhrada
záv äzkov  voči

zamestnancom a
inštitúciám

Dohodnúť
splátkový
kalendár?

Splátkový kalendár
nebude uzatvorený

BP_LZ_100_Vznik/ zmena
pra covnoprávneho vzťahu a

iný ch prá vnych vzťahov
Pra covnoprávny vzťa h/ iný

prá vny vzťah vznikol/  je
zmenený

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej kontroly

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Zásielku je potrebné
odoslať

BP_LZ_200_Vedenie
evidencie personálnych a
mzdových dokumentov

zamestnanca a dokumentov
sociálneho zabezpečenia

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

Vznik a
prevzatie

správy
pohľadáv ky

Ov eriť sta tus žia ka/
študenta

Výsledok overenia statusu
žiak a/ študenta  doručený

Daňový bonus na dieťa/ žia ka/
pos lucháča/ študenta

uplatnený?

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov §
39 ods. 9b-15

Odoslať hlásenie
poštou?

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 
znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon proti byrokracii)

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov §39, §40 ods. 5

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov §39 ods. 7

Zákon č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov §39 ods. 6

Zákon č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov §39 ods. 16

Nie

Žia dosť o vysta venie potvrdenia o
zda niteľných príjmoch fyzick ej osoby
zo závisle j činnosti nebola podaná

Zamestná vateľ  vysporiada
výs ledok  ročného zúčtovania -
vysoký nedoplatok

So splátkovým
kalendárom

Nie

Zamestna nec nepožia dal o ročné
zúčtovanie dane z príjmov

Nie

Zamestnancovi je
možné vy konať ročné
zúčtovanie

Áno

Žia dosť o vysta venie potvrdenia o
zda niteľných príjmoch fyzick ej
osoby zo závisle j činnosti bola
podaná

Nie

Áno

Nedoplatok/preplatok zamestnanca alebo
preplatok u bývalého zamestnanca,
dlhodobá  PN alebo matersk á/rodičovsk á
dovolenka

Nie

Áno

Zamestna nec požiada l o ročné
zúčtovanie dane z príjmov

Áno

Potvrdenie o zaplatení dane z
príjmu je požadované

Áno

Áno

Áno

Zamestná vateľ  vysporiada
výs ledok  ročného zúčtovania

Nie Áno

NIe

Zamestanec je povinný podať
daňové priznanie

Áno

Vysporiadanie nedoplatku nie je možné
vyk onať zrážkou zo mzdy, dlhodobá PN
alebo ma terská /rodičovká dovolenka

Bez splátkového
kalendára

Nie

Nie


