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Preplatky sme vrátili už 95% klientov 
 
BRATISLAVA – 05.05.2020: Už 95% klientov zaslala finančná správa na účty preplatok na dani 
z príjmov. Poukázala na účty daňovníkov už takmer 200 mil. eur. Daňovníci, ktorým preplatok ešte 
neprišiel, ho na účet dostanú v najbližších dňoch. Občanom a firmám vráti na účty do 10. mája 
dokopy približne 294 mil. eur. Ide o preplatky z daňových priznaní k dani z príjmov, ktoré občania 
a podnikatelia podali v štandardnej lehote do konca marca.  
 
Finančná správa zaslala k dnešnému dňu na účty 268 723 daňovníkov sumu 193 459 225 eur. Z toho 
v 261 175 prípadoch išlo o fyzické a v 7 548 prípadoch o právnické osoby. Finančná správa vráti všetky 
preplatky (z daňových priznaní podaných do konca marca) v zmysle legislatívy do 10. mája (do 40 dní od 
termínu na podanie daňového priznania). Celkom eviduje 280 675 žiadostí o vrátenie preplatku v sume 
294 251 209,11 eur, ktoré boli podané v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov do konca 
marca 2020 a boli úplné.  
 
Preplatky, ktoré vzniknú daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie po 31. marci 2020, bude 
finančná správa spracovávať priebežne tak, aby ich daňovník dostal na účet v zmysle zákonnej 
lehoty 40 dní od konca mesiaca, v ktorom daňové priznanie daňovník podal. Ak napríklad podal 
daňové priznanie 28. apríla, lehota 40 dní sa počíta od konca mesiaca apríl, nie odo dňa podania. 
Preplatky môže finančná správa takto postupne vracať na účty daňovníkov vďaka novele zákona, ktorým  
sa mení a  dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v 
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.  

 
 
 

 

 

 

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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