
  
   

 

  

 

Finančné riaditeľstvo SR 

 
 

Detail KR4 
Nepodanie daňového priznania k dani z príjmov – DPPO, DPFO typ B v zákonom 

stanovej lehote 
 

 

Detail KR4 zodpovedá  kritériu § 1 písm. a) vyhlášky - plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa 
osobitného predpisu. 
 
Detail KR4 hodnotí  plnenie  povinnosti  podávania  daňového  priznania  v zákonom stanovenej lehote 
za posledných 5 rokov, zdaňovacie obdobia: kalendárny rok, hospodársky rok, individuálne zdaňovacie obdobie.   
 
Algoritmus prepočtu vyhodnotí podanie a rozlišuje podanie po zákonom stanovenej lehote viac ako 3 dni, nepodanie 
daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B po výzve na podanie, nepodanie daňového priznania 
k dani z príjmov právnickej osoby bez výzvy a to ani po výzve na podanie. Za každé porušenie sa pridelia body, 
ktoré sa následne spočítajú.  

Podmienky hodnotenia:  
 

  
Podávanie daňového priznania   
daň z príjmov právnickej osoby 

 
oneskorene 
podané viac 
ako 3 dni 

 

nepodané  s výzvou, bez 
výzvy na podanie 

5 rokov 

 
Podávanie daňového priznania -  
daň z príjmov fyzickej osoby typ B 

 
oneskorene 
podané viac 
ako 3 dni 

 
nepodané po zaslaní výzvy 5 rokov 

  

KR4  Počet bodov 

podané po zákonnej lehote viac ako 3 dni  1 

nepodané, na výzvu alebo bez výzvy na podanie  25 

Príklad: 
U daňového subjektu boli zistené nasledovné porušenia: 
 oneskorene podané DPFO typ B za zdaňovacie obdobie 2019. Toto daňové priznanie podal neskôr ako 3 dni 

po zákonnej lehote (20 dní po zákonnej lehote). Pridelený 1 bod. 
 nepodané DPFO typ B za zdaňovacie obdobie 2018 (DPFO typ B nepodané po výzve). Pridelených  

25 bodov. 
 
 



 

Dôvody porušenia KR4 uvedené v oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti  -   26  bodov 
 
Detail KR4 nepodanie daňového priznania k dani z príjmov – DPPO, DPFO typ B  v zákonom stanovenej lehote 
– DPFO -  neskoro podané viac ako 3 dni - ZO: 2019,  nepodané ZO: 2018.  
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