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Informácia  

o podmienkach podania opravného a dodatočného daňového priznania 

 

Daňový subjekt daňovú povinnosť k jednotlivým druhom daní priznáva prostredníctvom 

daňového priznania. Určenie lehoty na podanie daňového priznania upravujú jednotlivé 

hmotno-právne (daňové) predpisy. Všeobecné podmienky pre podanie opravného alebo 

dodatočného daňového priznania upravuje procesný predpis, ktorým je zákon 

č.  563/2009  Z.  z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a  doplnení niektorých 

zákonov (ďalej „daňový poriadok“) v § 16. 

Ustanovenie § 16 daňového poriadku upravuje práva a povinnosti daňového subjektu  

v súvislosti s podaním opravného daňového priznania a  dodatočného daňového 

priznania. 

Daňový subjekt, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie a nepodal ho v ustanovenej 

lehote, môže ho podať aj po uplynutí ustanovenej lehoty, čím si splní zákonnú povinnosť 

na  jeho podanie. Po lehote splatnosti daňový subjekt podáva riadne daňové priznanie.  

 Opravné daňové priznanie 

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania 

môže daňový subjekt podať opravné daňové priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce 

posledné podané opravné daňové priznanie, pričom na podané daňové priznanie a na 

predchádzajúce opravné daňové priznanie sa neprihliada.  

 Dodatočné  daňové priznanie (ďalej „DDP“) 

Ak daňový subjekt po podaní daňového priznania zistí skutočnosti (po uplynutí lehoty 

na  podanie daňového priznania), ktoré majú za následok podať dodatočné daňové priznanie,  

podá ho do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení. 

Po podaní daňového priznania je daňový subjekt oprávnený podať dodatočné daňové 

priznanie, ak: 

 daň v podanom daňovom priznaní má byť nižšia, alebo nadmerný odpočet vyšší, alebo 

nárok na vrátenie dane je vyšší, 

 daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená, 

 daňové priznanie neobsahuje správne údaje alebo 

 daňová strata je vyššia. 
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Po podaní daňového priznania je daňový subjekt povinný podať dodatočné daňové priznanie: 

 pri zistení vyššej daňovej povinnosti, 

 z dôvodu nesprávnych údajov uvedených v podanom daňovom priznaní k dani 

z pridanej hodnoty (DPH), týkajúcich sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných 

obchodov, 

 v prípade zistenia nižšej daňovej straty, 

 ak nadmerný odpočet má byť nižší, 

 ak nárok na vrátenie dane má byť nižší, ako bol správcom dane priznaný. 

Ak daňový subjekt po podaní (riadneho) daňového priznania, zistí nezrovnalosti – chyby 

peňažného alebo nepeňažného charakteru v podanom daňovom priznaní bez ohľadu 

na  druh dane,  podáva dodatočné daňové priznanie. 

 

Poznámka: 

Dodatočné daňové priznanie, ktoré daňovník môže podať alebo má povinnosť podať, podá 

ho do uplynutia lehoty pre zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane 

(§  69  ods.  1  daňového poriadku) alebo do uplynutia predĺženej lehoty pre zánik práva 

vyrubiť daň, ak  bola  splnená podmienka na predĺženie tejto lehoty podľa § 69 ods. 3 ods. 4 

daňového poriadku. 

 

Daňový poriadok ďalej upravuje podmienky, kedy možno/nemožno podať DDP: 

 DDP možno podať do 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, 

doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej 

kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého sa DDP týkalo, a do 15 dní odo dňa 

doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorého sa DDP týkalo; 

po  uplynutí 15 dní už nemožno podať DDP, a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní, 

 DDP možno podať po daňovej kontrole, ktorým daňovník zníži daň alebo zvýši daňovú 

stratu, alebo nadmerný odpočet, alebo zvýši nárok na vrátenie dane v prípade uplatnenia 

skutočností, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly, 

 DDP nemožno podať, ak správca dane určuje daň podľa pomôcok, po doručení 

oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, 

 DDP nemožno podať po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. 

Poznámka: 

Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive aktuálnom pre dané zdaňovacie obdobie, 

za ktoré sa podáva daňové priznanie, a musí byť na úvodnej strane tlačiva označené 

ako  dodatočné. Daňový subjekt vyznačí aj deň, keď zistil skutočnosti na jeho podanie, 

vzhľadom na to, že DDP má byť podané najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po tomto 
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zistení s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, ak v § 16 ods. 5 

daňového poriadku nie ustanovené inak. 
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