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Pozor na odložené daňové priznania! 
 

BRATISLAVA – 18.05.2018: Už len približne dva týždne zostávajú občanom aj podnikateľom, ktorí 
si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmu na koniec mája. Týka sa to 2 932 
daňovníkov. Najviac daňovníkov si ale podanie daňového priznania odložilo až na koniec júna. 
V tomto prípade by však mali zbystriť pozornosť najmä fyzické osoby – podnikatelia. Týka sa ich 
totiž elektronická komunikácia.  
 
Najviac daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania na koniec júna (173 317). V tomto prípade 
chce však finančná správa upozorniť, že termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov  
je v prípade júnového termínu pre víkend posunutý až na 2.júl. Finančná správa upozorňuje, že fyzické 
osoby – podnikatelia musia už po 1.júli komunikovať s finančnou správou výlučne elektronicky. Ak teda 
chce fyzická osoba – podnikateľ podať daňové priznanie ešte v papierovej forme, musí tak 
spraviť do 30.júna. V opačnom prípade sa musí čo najskôr zaregistrovať na elektronickú 
komunikáciu s finančnou správou. Papierové podanie podané po 1.júli (vrátane) nebude môcť 
finančná správa od fyzických osôb – podnikateľov akceptovať.  
 
Už len elektronické podávanie platí aj v prípade, ak mal napríklad živnostník (alebo iná fyzická osoba – 
podnikateľ, napr. advokát, lekár, stavebný inžinier a pod.) príjmy aj zo zahraničia a požiadal 
o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania až na koniec septembra. Takéto daňové priznanie 
už bude môcť podať iba elektronicky. Odloženie podania daňového priznania až o šesť mesiacov 
využilo viac ako 20 000 daňovníkov.  
 
Povinná elektronická komunikácia sa po 1. júli týka všetkých fyzických osôb podnikateľov 
(podnikajúcich v zmysle obchodného zákonníka a registrovaných na dani z príjmu na daňovom úrade) 
a ich podaní na finančnú správu (všetkých podaní, nielen daňových priznaní). Preto ak majú napríklad 
zamestnancov, budú za nich elektronicky podávať prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch 
počnúc júlom. V praxi to bude znamenať, že prvý Prehľad budú podávať elektronicky do konca júla  
za mesiac jún. Výhradne elektronická komunikácia bude pre nich platiť aj v prípade, ak budú náhodou 
po 1.júli žiadať napríklad o potvrdenie o nedoplatkoch alebo budú podávať akékoľvek odvolanie a pod.  
 
Zároveň netreba zabúdať ani na to, že ak bude fyzická osoba – podnikateľ chcieť využívať  
na elektronickú komunikáciu elektronický občiansky preukaz (eID) a takýmto spôsobom podpisovať 
všetky dokumenty, musí si ho najskôr vybaviť. Je teda nevyhnutné v prvom rade navštíviť niektoré  
z klientskych centier okresných úradov alebo oddelenia vydávania dokladov okresných riaditeľstiev 
Policajného zboru (OR PZ). Dôležité je mať aj platný podpisový certifikát, pôvodné podpisové 
certifikáty boli totiž Ministerstvom vnútra SR ešte koncom minulého roka zneplatnené.  
 



Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom 

zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom 

priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou 

proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete  

na www.financnasprava.sk 

 
Mgr. Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 908 191 203, ivana.skokanova@financnasprava.sk 

Všetky informácie k elektronickej komunikácii sú dostupné aj na portáli finančnej správy v časti 
Praktické informácie k elektronickej komunikácii.  
 
 
Tabuľka: Prehľad počtu oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov 
podľa jednotlivých mesiacov:  
 

 do 30.4. do 31.5. do 2.7. do 1.10. 

DPFO 1891 1550 75 947 19 260 

DPPO 2085 1382 97 370 918 

Celkom 3 976 2 932 173 317 20 178 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane#RegistraciaPouzivatela

