Prehľad zmien v tlačivách daňových priznaní podávaných za rok 2021
(zmeny oproti tlačivám podávaným za rok 2020)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A – MF010697/2021-721
Predmet zmeny / úpravy
Dôvod zmeny / úpravy
III. oddiel - r. 31, r. 32, r. 34
- vypustenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú
odkaz 5, 7,10
starostlivosť + posun označenia riadkov (aj odkazov)
v tlačive v tejto súvislosti
VI. oddiel – r. 42, r. 42a, r. 42b
- na základe zákona č. 301/2019 Z. z.
Údaje o vyživovaných deťoch na
- doplnenie prechodníka § 52zzj zákona do nadpisu tejto
uplatnenie daňového zvýhodnenia
časti vzhľadom na zákonnú úpravu daňového bonusu na
vyživované dieťa (rôzne výšky DB s ohľadom na vek
dieťaťa, od 1.1.2021 , 1.7.2021 , 1.8.2021)
Odkaz 7
- doplnenie informácie o uplatnení nároku na daňový bonus,
ak si daňovník neuplatňuje dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 257/2021
Z. z.
VI. oddiel - r. 68, r. 70
- vypustenie prechodníka § 52uzza ods. 19 zákona
upravujúceho platenie preddavkov na daň počas roka
2020
VIII. oddiel – r. 84
- vypustenie údajov o právnej forme a sídle prijímateľa
na základe zákona č. 310/2021 Z. z..
(antibyrokratický zákon účinný od 1.1.2022)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B – MF/010699/2021-721
Predmet zmeny / úpravy
Dôvod zmeny / úpravy
III. – VI. oddiel – r. 33 až r. 49
- posun riadkov z dôvodu vypustenia NČZD na kúpeľnú
starostlivosť a úpravy daňovej straty
Údaje na uplatnenie daňového
- doplnenie prechodníka §52zzj zákona do nadpisu tejto
zvýhodnenia na vyživované dieťa
časti vzhľadom na zákonnú úpravu rôznej výšky daňového
bonusu (podľa veku dieťaťa) na vyživované dieťa
Odkaz 9
- doplnenie informácie o uplatnení nároku na DB na dieťa,
ak si daňovník neuplatnil dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 257/2021
Z. z.
Oddiel XII. – r. 152
- vypustenie niektorých údajov o prijímateľovi asignácie
dane (antibyrokratický zákon)

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby – MF/010700/2021-721
Predmet zmeny / úpravy
Dôvod zmeny / úpravy
Str. 1 – r. 3
- vypustenie rozlišovacieho čísla pri spoločenstvách
(nadbytočné, každé má svoje osobitné číslo)
Str. 1 – nové zaškrtávacie pole
- doplnenie identifikácie mikrodaňovníka
II. časť – r. 301
- oprava r. 10 na r. 11 – nadväznosť na tabuľku H
II. časť – r. 320
- doplnenie reverzného hybridného subjektu
VI. časť a Príloha k VI. časti
- vypustenie sídla a právnej formy u prijímateľa podielu
zaplatenej dane (antibyrokratický zákon účinný od
1.1.2022)

