
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 

 

 

 

Finančná správa 

Tlačová správa 
 

Upozornenie na nepodané daňové priznanie 
 

BRATISLAVA, 03.10.2018: Finančná správa rozposlala ďalšie softwarningové upozornenie. 
Tentokrát tým daňovým subjektom, ktorí nepodali daňové priznanie k dani z príjmu právnických 
osôb za rok 2017 v stanovenej lehote. Oznámenie bolo odoslané približne 50 000 daňovým 
subjektom. 
 
Takmer 90% daňových subjektov si splnilo povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov 
v stanovenej lehote (buď v riadnom termíne do konca marca, alebo v predĺžených termínoch). 
Obchodným spoločnostiam (právnickým osobám), ktoré tak nespravili, poslala finančná správa 
softwarningové upozornenie na nepodanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 
2017 v lehote. V upozornení ich zároveň vyzvala na podanie daňového priznania – v zmysle zákona 
elektronicky prostredníctvom štruktúrovaného platného tlačiva.  
 
Softwarningové upozornenia posiela finančná správa už od konca minulého roka. Pravidelne zasiela  
do elektronických schránok na portáli finančnej správy napríklad upozornenia na zistené rozdiely medzi 
kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH, na previazanosť nálezov z kontrol na DPH  
na daň z príjmu právnických osôb, na daňový nedoplatok, ale napríklad aj ako upozornenie na posledný 
deň splatnosti daňovej pohľadávky evidovanej na spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu, 
tabakových výrobkov, minerálneho oleja, liehu, piva či vína. 
 
O softwarning-u 
 
Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa posiela vybraným 
skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie modernej finančnej správy, ktoré slúži na podporu 
dobrovoľného plnenia daňových povinností. Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela  
a bude zasielať vždy elektronicky. Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou 
komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného 
daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, 
alebo nie. 
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Vážený klient, 
 

po vyhodnotení údajov v našom informačnom systéme sme zistili, že do dnešného 
dňa neevidujeme Vami podané daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 
za zdaňovacie obdobie roka 2017, preto si Vás dovoľujeme upozorniť na jeho 
podanie.  

 
Daňové priznanie je nutné podať zákonom stanoveným spôsobom, teda 

elektronicky cez portál finančnej správy, pričom je potrebné vybrať štruktúrovaný 
dokument platného tlačiva „DPPOv17“. 

  
Ak ste už medzičasom Vaše daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za 

rok 2017 podali, považujte toto upozornenie za bezpredmetné. 
 
Toto upozornenie nemožno považovať za vykonanie prvého úkonu, ktorým by sa 

začínalo konanie v zmysle daňového poriadku.  
 
Ak daňové priznanie nepodáte, bude finančná správa postupovať v zmysle zákona 

č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. 
 
V prípade potreby ďalších informácií môžete kontaktovať Call centrum finančnej 

správy na tel. čísle 048/43 17 222.  
 
 
 
 

 
 

Vaša finančná správa 


