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Informácia  

o podmienkach na vrátenie preplatku dedičovi 

 

 

Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a  doplnení 

niektorých zákonov (ďalej „daňový poriadok“) sa rozumie daňovým preplatkom suma 

platby, ktorá prevyšuje splatnú daň. 

Daňou je aj úrok z omeškania, úrok a pokuta podľa daňového poriadku alebo osobitných 

predpisov, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa 

osobitného predpisu a miestny poplatok za rozvoj podľa osobitného predpisu. 

Správca dane postupuje pri vrátení preplatku rovnako aj pri vyplatení zamestnaneckej  prémie 

a pri vrátení daňového bonusu. 

 

Podmienky vrátenie preplatku 

 

Pre vrátenie preplatku musia byť splnené nasledovné podmienky: 

 daňový subjekt musí podať žiadosť o vrátenie preplatku, 

 preplatok nie je možné použiť na úhradu daňovej pohľadávky na dani, daňového  

nedoplatku na dani, splatného preddavku na daň, exekučných nákladov a hotových 

výdavkov, daňovej pohľadávky na inej dani, daňového nedoplatku na inej dani, splatného 

preddavku na daň na inej dani, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách alebo nie 

je možné ho použiť na kompenzáciu daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, 

nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách u iného správcu dane alebo nie je možné 

ho použiť na úhradu pohľadávky členského štátu podľa osobitného predpisu; resp. sa takto 

použil len čiastočne, 

 preplatok je väčší ako 5 eur; suma preplatku sa nezaokrúhľuje a preto preplatok sa vráti, 

ak je v minimálnej výške 5,01 eur. 

 
Lehota na vrátenie preplatku 

 

Lehota na vrátenie preplatku je 30 dní od doručenia žiadosti. Preplatok na dani z  príjmov a na 

dani z motorových vozidiel však správca dane vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie 

daňového priznania, najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku preplatku. 

 

Vrátenie preplatku dedičovi (dedičom) 

 

V prípade smrti fyzickej osoby daňový poriadok upravuje len prechod povinnosti zaplatiť 

daň. Pri prechode práv fyzickej osoby je potrebné vychádzať z ustanovení Občianskeho  
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zákonníka o nadobúdaní dedičstva. Ak daňový subjekt zomrie, správca dane zistí, ktorý súd 

vedie dedičské konanie a v dedičskom konaní uplatní nielen svoje pohľadávky ako aj svoje 

záväzky. Vrátenie preplatku dedičovi je možné na základe právoplatného rozhodnutia 

súdu o dedičstve, resp. osvedčenia notára o dedičstve. Preplatok sa vráti na základe žiadosti 

dediča. Ak je viac dedičov, ktorí nadobudli preplatok, správca dane vráti preplatok v takom 

pomere ako to vyplýva z právoplatného rozhodnutia súdu, resp. osvedčenia notára 

o dedičstve.  

 

Ak preplatok vznikne až po právoplatnom skončení dedičstva, môže dedič, resp. dedičia 

požiadať o prejednanie novoobjaveného majetku v rámci dedičského konania. 

 

Poznámka  

Daňový preplatok nemožno vrátiť po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane; takýto 

preplatok je príjmom štátneho rozpočtu. 

 

 

Príklad  

Správca dane eviduje u daňového subjekt – fyzickej osoby, ktorá zomrela preplatok na dani 

z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2009. Na základe vydaného osvedčenia 

o dedičstve, manželka predložila správcovi dane žiadosť o vrátenie preplatku na dani. 

Z dôvodu, že v päťročnej lehote došlo k zániku práva vyrubiť daň, správca dane preplatok na 

základe žiadosti nevráti, tento preplatok je príjmom štátneho rozpočtu (lehota na vrátenie 

preplatku plynula v rokoch 2011, 2012, 2013, 2014 a k zániku práva vyrubiť daň došlo 

31.12.2015). 
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