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Pozor na formuláre na podávanie daňového priznania k DPH 

BRATISLAVA – 20.1.2021: V pondelok, 25. januára 2021, je posledný termín na podanie daňového 

priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH za december 2020, resp. za 4. štvrťrok 2020. Pozor 

si však klienti finančnej správy musia dať na eFormulár, ktorý použijú. Upozorňujeme, že daňové 

priznanie je potrebné podať ešte na eFormulári platnom od 1.1.2020. Nový formulár je potrebné 

prvýkrát použiť za zdaňovacie obdobie január 2021. 

Podnikateľov čaká v januári niekoľko povinností, medzi nimi aj podanie daňového priznania k DPH  

za zdaňovacie obdobie december 2020 alebo 4. kalendárny štvrťrok 2020. Daňovníci ho musia podať 

najneskôr 25. januára tohto roka. Na vykonanie tejto povinnosti musia podnikatelia vypísať ešte „starý“ 

eFormulár daňového priznania k DPH platný od 1.1.2020. Finančná správa preto upozorňuje platiteľov 

DPH, ale aj iné osoby, ktoré v súvislosti so vznikom daňovej povinnosti podávajú daňové priznanie k DPH, 

že nový eFormulár platný od 1.1.2021 prvý raz použijú až za zdaňovacie obdobie január 2021 

a nasledujúce mesačné, resp. kvartálne zdaňovacie obdobia.  

Finančná správa upozorňuje aj na podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Daňové 

priznania za zdaňovacie obdobie končiace 30.11.2020 a 31.12.2020 musia byť podané na novom vzore 

DMVv20. Nový formulár, zatiaľ ešte nie je zverejnený na portáli finančnej správy, finančná správa  

ho zverejní v nasledujúcich dňoch.  

Podnikatelia však majú tento rok na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel o dva 

mesiace viac času. Lehota sa predĺžila do konca marca tohto roka. Do tohto termínu je potrebné vykonať 

aj úhradu tejto dane.  

eFormuláre nájdu klienti finančnej správy na portáli finančnej správy: 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-

colnych/katalog-formularov# 
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