POVINNÁ ELEKTRONICKÁ
KOMUNIKÁCIA
S FINANČNOU SPRÁVOU
STE FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ? MÁTE
VO SVOJOM OKOLÍ NEJAKÚ FYZICKÚ OSOBU PODNIKATEĽA?
Povinná elektronická komunikácia od 1. júla 2018 platí
pre všetky fyzické osoby (FO) – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov na daňovom úrade a podnikajúcich v zmysle Obchodného zákonníka (napr. živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia, a pod.).
Ak je FO registrovaná na dani z príjmov na daňovom úrade, ale nie je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, táto povinnosť sa na ňu nevzťahuje
(napríklad prenajímatelia nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia). Musia byť splnené obe podmienky súčasne.

AKO SA ZAREGISTROVAŤ?
Registráciu pre účely elektronickej komunikácie
spravíte prostredníctvom portálu finančnej správy na
www.financnasprava.sk buď:
•

•
•

pomocou eID karty (občianskeho preukazu s elektronickým čipom) – POZOR na aktuálny podpisový
certifikát! Podpisové certifikáty vydané do novembra 2017 boli zneplatnené a musíte ich vymeniť,
pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) - získate ho u certifikačných autorít,
prostredníctvom dohody o elektronickom
doručovaní – uzavriete ju so správcom dane priamo na daňovom úrade.

DOKEDY SA ZAREGISTROVAŤ?
Ako prvé sa musia zaregistrovať fyzické osoby - podnikatelia, ktoré zamestnávajú minimálne jedného zamestnanca, alebo tie, ktoré požiadali o odloženie
termínu na podanie daňového priznania. Posledný
termín na podanie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti,
o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj
2018 je do konca júna 2018. To platí aj pre odložené
daňové priznanie. Pre víkend však termín pripadne
až na 2. júl 2018. Ak teda chcete podať tieto podania
ešte v papierovej forme, musíte tak spraviť do konca júna! Od 1. júla 2018 už len elektronicky.

PREHĽAD TERMÍNOV
Povinnosť

Termín plnenia

Termín na vybavenie elektronickej
komunikácie

Podávanie prehľadov zo závislej
činnosti

Mesačne - vždy
do konca mesiaca

Najneskôr do konca
júla 2018

Oznámenie o zrážkovej dani a o zabezpečení dane

Mesačne - vždy
do konca mesiaca

Najneskôr do konca
júla 2018

Podanie odloženého DP k dani
z príjmov za 2017

2.7.2018,
resp.
1.10.2018

Najneskôr
do začiatku júla /
resp. konca
septembra 2018

Podanie DP k dani
z motorových
vozidiel za 2018

31.1.2019

Do konca
januára 2019

Podanie DP k dani
z príjmov za 2018

31.3.2019

Do konca
marca 2019
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