Finančná správa
Tlačová správa
V predstihu spracované preplatky
BRATISLAVA – 30.04.2019: Finančná správa spracovala už takmer všetky žiadosti o vrátenie
preplatkov na dani z príjmov v rekordne krátkom čase. Občanom a firmám vďaka tomu vracia na
účty takmer 300 mil. eur. Rýchlemu spracovaniu preplatkov pomáha elektronická komunikácia.
Finančná správa spracovala takmer všetky žiadosti o vrátenie preplatkov na dani z príjmov, ktoré boli
doručené v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 1.apríla 2019 a boli úplné, v
rekordne krátkom čase. Pre väčšinu elektronicky podaných daňových priznaní je ich spracovanie
jednoduchšie a rýchlejšie. Vďaka tomu sa na účty približne 413 000 klientov finančnej správy dostane
suma takmer 294 mil. eur o takmer dva týždne skôr. Všetky preplatky musia byť v zmysle legislatívy
vrátené najneskôr do 10.mája (do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania).
Finančná správa začala preplatky rozposielať hneď ako začala spracovávať daňové priznania doručené
do 1. apríla 2019. Daňové subjekty, ktorým vznikol preplatok, sa tak k svojim peniazom dostali, resp.
dostanú už o niekoľko dní skôr. Ak niekomu peniaze ešte neprišli, prídu v najbližších dňoch.
Rýchle pracovné nasadenie na finančnej správe sa však vôbec nekončí. Finančná správa totiž postupne
začína spracovávať aj doručené vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane. Darovať podiel zo
zaplatenej dane mohli daňové subjekty buď priamo v daňovom priznaní (v termíne na podanie DP), alebo
zamestnanci prostredníctvom doručených vyhlásení (do 30.4.2019). Finančná správa v zmysle platnej
legislatívy po splnení podmienok prevedie podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov
po lehote na podanie vyhlásenia (do konca júla 2018). Aj všetky vyhlásenia chce finančná správa
spracovať čo najrýchlejšie.

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
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