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Informácia 
k možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov                         
         fyzickej osoby a právnickej osoby  za zdaňovacie obdobie roku 2014 

 
 

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2014 sa podáva do 31. marca 
2015. V tejto lehote je daň aj splatná.  
Ak si chce daňovník lehotu na podanie daňového  priznania, a teda aj na zaplatenie dane 
predĺžiť, je potrebné oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi  dane do 31. 
marca 2015, a to spôsobom vymedzeným v § 49 ods.3 zákona č.595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). 
 
Lehotu uvedenú v § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov (o tri, príp. šesť kalendárnych 
mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia) si môžu daňovníci predĺžiť na základe: 

• oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie 
daňového priznania podľa § 49 ods. 2, pričom táto lehota sa predlžuje najviac o tri 
celé kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); 
daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, 
v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, 

• oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie 
daňového priznania podľa § 49 ods. 2, pričom táto lehota sa predlžuje najviac o šesť 
celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy 
plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo 
v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je 
koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je 
aj daň splatná; pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy 
plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného 
predpisu (§ 155 a 156 zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní ), 

• žiadosti daňovníka v konkurze alebo v likvidácii podanej najneskôr 15 dní pred            
uplynutím zákonnej lehoty na podanie daňového priznania o predĺženie tejto lehoty, 
pričom správca dane môže rozhodnutím predĺžiť zákonnú lehotu na podanie daňového 
priznania, a to najviac o tri kalendárne mesiace; proti rozhodnutiu o predĺžení 
lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať. 

 
Oznámenie o predĺžení lehoty nemá predpísanú formu, avšak je potrebné, aby obsahovalo 
aspoň nasledovné údaje: 

− identifikáciu daňovníka (meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, 
resp. obchodné meno a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo organizácie 



a identifikačné číslo daňového subjektu, ak mu bolo pridelené pri registrácii, alebo iný 
identifikátor pridelený správcom dane), 

− skutočnosť o dosiahnutých  príjmoch zo zdrojov v zahraničí (ak  súčasťou jeho 
príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí), 

− predĺženú lehotu podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ktorou je koniec 
kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je daň aj 
splatná, 

− vlastnoručný podpis osoby, ktorá oznámenie podáva. 
 
Upozornenie: 
Ak je daňovník povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky, oznámenie alebo 
žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podá cez Portál Finančnej správy - 
Podanie pre FS - Správa daní - Všeobecné podanie pre Finančnú správu. 
 
V katalógu elektronických formulárov sú od 1. 1. 2015 zapracované formuláre Všeobecného podania  
osobitne pre: 

• Register REG_VSE 
• Spotrebné dane SPD_VSE 
• Správu daní DAN_VSE 

Od 23.1.2014 nastala zmena názvov formulárov Všeobecného podania: 
• Podanie pre PFS – Register 
• Podanie pre PFS – Spotrebné dane 
• Podanie pre PFS – Správa daní 

Cez Všeobecné podanie sa podávajú napr. oznámenie, žiadosť. 
 
Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2014 
(najviac o tri celé kalendárne mesiace resp. o šesť celých kalendárnych mesiacov), t.j.  
v oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania uvedie novú lehotu, v tejto 
predĺženej lehote je daň aj splatná. Teda automaticky s lehotou na predĺženie podania 
daňového priznania sa posúva aj lehota na zaplatenie dane. Daň je potrebné uhradiť najneskôr    
do konca predĺženej lehoty. 
Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2014 
napr. do 30.6.2015, daň je splatná najneskôr 30.6.2015, a to aj v prípade, ak bude 
daňovníkom podané daňové priznanie pred týmto termínom. 
Predĺženú lehotu na podanie daňového priznania už nie je možné opätovne predĺžiť. 
 
Ak si daňovník oznámením predĺži lehotu na podanie daňového priznania, tak podiel 
zaplatenej dane  podľa § 50 zákona o dani z príjmov poukazuje v tomto predĺženom termíne. 
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