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k premlčaniu a zániku práva vymáhať daňový nedoplatok 
 

 

 

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku v zmysle § 80 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej „daňový poriadok“) je premlčané po šiestich rokoch po skončení 

kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak správca dane (daňový úrad, 

colný úrad, obec) v tejto lehote doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie 

nedoplatku, začína plynúť nová premlčacia lehota po skončení kalendárneho roku, v ktorom 

bola výzva doručená.  

Námietka premlčania 

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je podľa zákona o správe daní (daňový poriadok) 

premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok 

vznikol. Pokiaľ daňový dlžník námietku premlčania nevznesie, správca dane je oprávnený 

daňový nedoplatok vymáhať aj po uplynutí premlčacej lehoty.  

Zánik práva na vymáhanie daňového nedoplatku 

Ak správca dane v priebehu plynutia šesťročnej premlčacej lehoty doručí daňovému subjektu 

výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku podľa § 80 daňového poriadku, začína plynúť nová 

premlčacia lehota po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená. Vzhľadom 

na to, že právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení 

kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol (prekluzívna lehota), správca 

dane môže doručením výziev podľa § 80 daňového poriadku, predlžovať plynutie premlčacej 

lehoty do 20 rokov.  

 

Poznámka: 

Preklúzia - znamená zánik práva uplynutím prepadnej lehoty, t.j. lehoty výslovne ustanovenej 

zákonom. 

Premlčanie – ide o kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého nárok možno odvrátiť 

dovolaním sa námietky premlčania. 
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Príklad: 

Daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie 

obdobie 2014 a následne nezaplatil svoju daňovú povinnosť, v dôsledku čoho mu 1. apríla 

2015  vznikol daňový nedoplatok. Po skončení roku 2015, t. j. 1. januára 2016 začne plynúť 

šesťročná premlčacia lehota práva vymáhať daňový nedoplatok a  uplynie 31. decembra 2021. 

Ak správca dane doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie nedoplatku podľa 

§  80  daňového poriadku v júni  2021, nová premlčacia lehota na vymáhanie daňového 

nedoplatku začne plynúť 1. januára 2022 a uplynie 31. decembra 2027. Maximálna lehota, 

do  ktorej by  bolo možné predĺžiť premlčiacu lehotu na základe výziev na zaplatenie 

daňového nedoplatku  by v tomto prípade  uplynula  31. decembra 2035 (20 rokov). 
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