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Tlačová správa 
 

Posledné tri dni na daňové priznania 
 

BRATISLAVA – 28.03.2017: Na podanie daňové priznania zaplatenie dane zostávajú posledné tri dni. 
Finančná správa aktuálne nemá ani polovicu z predpokladaného počtu. Dlhšie sú otvorené úrady aj 
call centrum. Daňové priznanie môžete okrem úradov odovzdať aj na viac ako 50 mestských či 
miestnych úradoch či v mobilných kanceláriách. 
 
Finančná správa očakáva cca 1 200 000 daňových priznaní na daň z príjmov 2016. Do pondelka 27. marca 
sme ich prijali elektronicky alebo v papierovej forme necelú polovicu, cca 540 000. Najväčší nápor teda 
očakávame posledné tri dni na podanie daňového priznania. Pripravili sme niekoľko opatrení, pre väčší 
komfort daňovníkov: 
 

 dlhšie otvorené všetky daňové úrady, pobočky aj kontaktné miesta – 29. – 30. 3. do 18,00 hodiny 
a posledný deň na podanie daňového priznania do 19,00 hodiny, 

 dlhšie funguje aj call centrum 29. – 30. 3. do 18,00 hodiny a posledný deň na podanie daňového 
priznania do polnoci, 

 viac ako 50 miest mimo daňový úradov, kde sa preberajú daňové priznania – kompletný zoznam 
nájdete na https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-
novinky/_danove-priznania-ts/bc, 

 mobilné kancelárie – pri najväčšom daňovom úrade na Slovensku v bratislavskej Petržalke bude vo 
štvrtok a piatok 30. – 31. 3. 2017 možné podávať daňové priznanie aj bez vystúpenia z auta, viac 
na https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_drive-in-
ts/bc, 

 na daňovom úrade na Ševčenkovej je taktiež od zajtra do konca týždňa pre verejnosť vyhradených 
viac ako 40 parkovacích miest na zamestnaneckom parkovisku za budovou daňového úradu. 

 
Daňové priznania preberáme napríklad aj na košickom magistráte, kde ich len za včerajších deň daňovníci 
odovzdali viac ako 100, či na klientskom centre na Tomášikovej v Bratislave, kde ich bolo 110. V prípade 
akýchkoľvek otázok je call centrum k dispozícií na čísle 048/431 72 22. 
 
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom 
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v 
uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou 
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 
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