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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

 

Informácia 

k úprave lehoty na odvedenie dane vyberanej zrážkou a predloženie 

oznámenia podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov 

 
S účinnosťou od 1.1.2018 sa zmenou v § 43 ods. 15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) upravuje lehota na odvedenie dane 

vyberanej zrážkou z príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. i) [výnos (príjem) z dlhopisov 

a pokladničných poukážok, ak plynie daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na 

podnikanie a Národnej banke Slovenska]  a písm.  l) ZDP [výnos (príjem) z predaja dlhopisov 

a pokladničných poukážok, ak plynie daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na 

podnikanie a Národnej banke Slovenska], a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom im boli tieto príjmy vyplatené, 

poukázané alebo pripísané v prospech. Platiteľom dane z týchto príjmov je daňovník 

nezaložený alebo nezriadený na podnikanie a Národná banka Slovenska. Rovnako sa 

upravuje aj lehota na predloženie oznámenia o zrazení a odvedení dane. 

 

Uvedený postup sa uplatní už pri odvedení dane vyberanej zrážkou a pri oznámeniach 

podaných od 1. januára 2018. To znamená, že platiteľ dane je povinný daň vyberanú zrážkou 

z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) ZDP, ktoré boli vyplatené, poukázané alebo pripísané 

v jeho prospech v priebehu kalendárneho roka 2017 odviesť do 31. januára 2018. 

 

V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane aj oznámenie o zrazení 

a odvedení dane na tlačive, zverejnenom na stránke www.financnasprava.sk, v časti 

Formuláre/Daňové a colné formuláre/Vzory tlačív/Správa daní/Daň vyberaná zrážkou: 

 

OZN4315v17 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 15 (platné 

od 1.1.2018) 

Upozornenie: pri tlačive je použité prepojenie na Vzory tlačív, pripravuje sa 

elektronické tlačivo, ktoré nájdete v elektronických formulároch. 

 
 

Poznámka: 

Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie podľa § 12 ods. 3 ZDP, ak nie je 

platiteľ DPH i naďalej nie je povinný od 1.1.2018 komunikovať s finančnou správou 

elektronicky. 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR 

Centrum podpory pre dane 
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