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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

 

Informácia  

k odpusteniu zmeškania lehoty 

 

 

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

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „daňový poriadok“) v zmysle § 29 umožňuje 

správcovi dane na žiadosť daňového subjektu zo závažných dôvodov odpustiť zmeškanie 

lehoty. 

Správca dane odpustí lehotu stanovenú zákonom ako aj lehotu určenú správcom dane. 

 

Podmienky pre odpustenie zmeškania lehoty: 

 

 daňový subjekt požiada o odpustenie zmeškania lehoty najneskôr do 30 dní odo dňa, 

keď  odpadli dôvody zmeškania, 

 daňový subjekt v rovnakej lehote, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody 

zmeškania, urobí zmeškaný úkon, 

 daňový subjekt preukáže existenciu dôležitých dôvodov na predĺženie lehoty, 

 daňový subjekt zaplatí správny poplatok. 

 

Tridsaťdňová lehota na podanie žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty a na vykonanie 

zmeškaného úkonu začne plynúť nasledujúci deň po dni, kedy odpadli dôvody, pre ktoré 

daňový subjekt lehotu zmeškal. V tejto lehote musí daňový subjekt vykonať aj zmeškaný 

úkon.  

 

Poznámka: 

Správca dane posudzuje stupeň závažnosti dôvodov pre odpustenie zmeškanej lehoty 

individuálne. Závažný dôvod daňový poriadok nedefinuje ani neodkazuje na iný právny 

predpis. Pri rozhodovaní o žiadosti daňového subjektu o odpustenie zmeškania lehoty správca 

dane skúma, či ide o závažné dôvody, pre ktoré daňový subjekt lehotu zmeškal. 

Je povinnosťou daňového subjektu závažné dôvody preukázať. Závažným dôvodom môže byť 

napríklad hospitalizácia. Je nevyhnutné, aby daňový subjekt v žiadosti o odpustenie 

zmeškanej lehoty uviedol, kedy dôvody zmeškania lehoty pominuli, napr. deň prepustenia 

pacienta z ústavného liečenia. 

 

Daňový poriadok vymedzuje prípady, kedy nemožno zmeškanie lehoty odpustiť: 

 nemožno odpustiť zmeškanie už predĺženej lehoty, 

 nemožno odpustiť zmeškanie lehoty, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty 

jeden rok. 



2 

 

 

Poznámka: 

Subjektívna lehota na podanie žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty je 30 dní odo dňa, keď 

odpadli dôvody zmeškania pôvodnej lehoty. 

Objektívna lehota je jeden rok od posledného dňa pôvodnej lehoty. 

 

Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty a zaplatenie správneho poplatku: 

 

Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty nemá predpísanú formu. Správca dane 

o odpustení zmeškanej lehoty vydá rozhodnutie, ak žiadosti daňového subjektu vyhovie, 

ale  aj  vtedy ak žiadosti nevyhovie. Proti rozhodnutiu o žiadosti o odpustenie zmeškania 

lehoty nie sú prípustné opravné prostriedky. 

Výška správneho poplatku predstavuje sumu vo výške 9,50 eura [ak je žiadosť podaná 

elektronicky (nie mailom), je vo výške 4,50 eura]. 

 

Príklad: 

Podnikateľ – fyzická osoba, za rok 2016 mal podať daňové priznanie k dani z príjmov FO 

v lehote do 31. marca 2017. V rovnakej lehote mal zaplatiť aj vlastnú daňovú povinnosť. 

Dňa 25. februára 2017 bol podnikateľ hospitalizovaný a z tohto dôvodu nepodal daňové 

priznanie, ani daň nezaplatil. Dňa 11. apríla 2017 bol z nemocnice prepustený a 13. apríla 

2017 podal správcovi dane žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty, súčasne podal daňové 

priznanie a  zaplatil daň a aj správny poplatok. Správca dane daňovému subjektu zmeškanie 

lehoty rozhodnutím odpustil. Dôvody zmeškania lehoty odpadli dňom prepustenia daňového 

subjektu z nemocnice, t. z. dňa 11. apríla 2017. Subjektívna lehota na podanie žiadosti 

o odpustenie zmeškania lehoty uplynula 10. mája 2017 a objektívna lehota uplynie dňa 

31.marca 2018. 

 

Poznámka: 

Na odpustenie zmeškanej lehoty nie je právny nárok. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Centrum podpory pre dane 

august 2017 


