
Výpočet odvodu pod¾a § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/1997 Z. z.

NÁZOV ZAMESTNÁVATE¼A

SÍDLO ZAMESTNÁVATE¼A
(úplná adresa)

IČO                                                       TELEFÓN                                        FAX

Zamestnávate¾ predloží výpočet odvodu do 30. júna 1998.

Vypracoval                                                                                             Podpis štatutárneho

                                                                                                            orgánu zamestnávate¾a

Meno: 

Dátum:

Príloha
k nariadeniu vlády č. 335/1997 Z. z.

4. štvr�rok

Riadok
č.

Ukazovate¾ Merná
jednotka 1996 1997 Rok 1997

a b c 0 1 2

1 Pridaná hodnota tis. Sk x

2 Hospodársky výsledok pred
zdanením (zisk +, strata -) tis. Sk

3 Mzdy (zúčtované mzdy, náhrady miezd
a odmeny za prac. pohotovos�) tis. Sk x

4 Priemerný evidenčný
počet zamestnancov osoby x

5 Celkové tržby tis. Sk x x

6 Tržby z rastlinnej, živočíšnej
a lesníckej výroby (z r. 5) tis. Sk x x

7 Dotácia zo štátneho rozpočtu tis. Sk x x

8 Východisková základňa tis. Sk x x

9 Prekročenie východiskovej
základne (r. 3 — r. 8) tis. Sk x x
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Jednotlivé údaje v tabu¾ke sa uvedú takto:

Údaj v riadku 1:

Pod¾a r. 11 výsledovky Úč POD 2-01 za rok 1997 stĺ. 2 a 1, od ktorého sa odpočítajú príslušné údaje z výkazov
P3-04 (súčet údajov za I. až III. štvr�rok 1997) zo 145. modulu riadku 8 stĺ. 1 a údaje za účet 582 (údaje za I. až
III. štvr�rok 1996 a 1997). 

Údaj v riadku 2:
a) Pre zamestnávate¾ov uvedených v § 3 ods. 8, 13, 14 a pre investičné spoločnosti a investičné fondy — pod¾a

r. 29+47+53-54 stĺ. 2 a 1 výsledovky Úč POD 2-01 za rok 1997 alebo r. 23+32+38-39 stĺ. 2 a 1 výsledovky Úč
PODS 2-01 za rok 1997, od ktorého sa odpočítajú príslušné údaje z výkazov P 3-04 (súčet údajov za I. až III.
štvr�rok 1997) zo 145. modulu r. 7 stĺ.1; pri investičných spoločnostiach a investičných fondoch sa odpočítajú
údaje z výkazov Pen P 3b-04 (súčet údajov za I. až III. štvr�rok 1997) zo 175. modulu r. 8 stĺ. 1;

b) Pre zamestnávate¾ov uvedených v § 3 ods. 5 s výnimkou investičných spoločností a investičných fondov
ba) pre banky — pod¾a r. 123-71-59-63 stĺ. 4 a 3 výkazu Úč B 2-01 za rok 1997, od ktorého sa odpočítajú údaje

z výkazov Pen P 3a-04 (súčet údajov za I. až III. štvr�rok 1997) zo 173. modulu r. 9 stĺ. 1,
bb) pre pois�ovne — pod¾a opatrenia Federálneho ministerstva financií č. j. V/2-25430/1992 prílohy č. 2

článku IV ods. 3 ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na
účtoch účtovnej triedy 5 s výnimkou účtov 571, 572, 573 a 574 (údaje za rok 1997), od ktorých sa odpočítajú
údaje z výkazov Poi P 3-04 (súčet údajov za I. až III. štvr�rok 1997) zo 171. modulu r. 11 stĺ. 1;

c) Pre zamestnávate¾ov uvedených v § 3 ods. 11 — pod¾a r. 29+47+53-54 stĺ. 2 a 1 výsledovky Úč POD 2-01 za rok
1997 alebo r. 23+32+38-39 stĺ. 2 a 1 výsledovky Úč PODS 2-01 za rok 1997, od ktorého sa odpočítajú príslušné
údaje z výkazov P 13-04 (súčet údajov za I. až III. štvr�rok 1997) z 82. modulu r. 13 stĺ.1. 

Údaj v riadku 3:

Údaje z výkazov Práca 2-04 za IV. štvr�rok 1997 (5. modul r. 3 stĺ. 1); pre zamestnávate¾ov v § 3 ods. 11 údaje
z výkazov P 13-04 za IV. štvr�rok 1997 (143. modul r. 4 stĺ. 1).

Údaj v riadku 4:

Údaje z výkazov Práca 2-04 za IV. štvr�rok 1997 (5. modul r.1 stĺ.1); pre zamestnávate¾ov uvedených v § 3 ods. 11
údaje z výkazov P 13-04 za IV. štvr�rok 1997 (143. modul r. 1 stĺ. 1), ak u takého zamestnávate¾a presiahne
v hodnotenom období priemerný evidenčný počet zamestnancov 19 osôb, použije sa údaj z výkazov Práca 2-04 za
IV. štvr�rok 1997 (5. modul r. 2 stĺ. 1).

Za rok 1996 sa v riadkoch 1, 2, 3 a 4 uvedú porovnate¾né údaje z príslušných štatistických zis�ovaní platných pre
rok 1996.

Údaje v riadkoch 5 a 6:

Údaje vyplní len zamestnávate¾ uvedený v § 3 ods. 13 tohto nariadenia vlády.

Údaj v riadku 7:

Údaj vyplní len zamestnávate¾ uvedený v § 3 ods. 14 tohto nariadenia vlády; uvedie sa výška dotácie poskytnutá
v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.; uvedené sa vz�ahuje aj na zamestnávate¾a,
ktorému bola poskytnutá dotácia na predmetnú činnos� aj prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu pre obce.

Údaj v riadku 8 sa vypočíta takto:

a) Výpočet východiskovej základne

               P1     100 + PPM
Z = M0 ×       × 
               P0         100

Z — východisková základňa (§ 3 ods. 2),

M — zúčtované mzdy, náhrady miezd a odmeny za pracovnú pohotovos�,

P — priemerný evidenčný počet zamestnancov,
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1 — hodnotené obdobie,

0 — rovnaké obdobie predchádzajúceho roka (zhodné s hodnoteným obdobím),

PPM — primeraný prírastok miezd v % (§ 3 ods. 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16 alebo 17);

b) Výpočet prírastku miezd

         M1 — M0
PM =               × 100 
            M0

kde: PM — prírastok miezd;

c) Výpočet prírastku pridanej hodnoty
 
          PH1 — PH0
PPH =                  × 100
               PH0

PPH — prírastok pridanej hodnoty,

PH — pridaná hodnota,

 PH  — pridaná hodnota vyjadrená v absolútnej hodnote.

Údaj v riadku 9:

Rozdiel údajov v r. 3 a v r. 8.

Hodnoty jednotlivých zlomkov vo výpočte sa vyčís¾ujú s presnos�ou na tri desatinné miesta.
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