
Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017

Pripravili sme praktickú on-line príručku, ktorej cieľom je pomôcť vám pri zostavovaní a vypĺňaní
daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2017.
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Pripravili sme praktickú príručku, ktorej cieľom je pomôcť
vám pri zostavovaní a vypĺňaní daňových priznaní za
zdaňovacie obdobie roka 2017.
Príspevky sú venované daňovníkom – fyzickým osobám,
právnickým osobám, miestnej samospráve a verejnej
správe, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Vyplnenie daňového priznania je náročná úloha pre
všetkých, ktorých sa táto povinnosť týka. Hlavným cieľom
všetkých uverejnených príspevkov je pomôcť správne
vypočítať základ dane z príjmov a následne aj daň z
príjmov za rok 2017. Pre splnenie tohto cieľa je potrebné
zorientovať sa v zložitej problematike dane z príjmov.
Preto súčasťou príspevkov je aj zdôraznenie zmien v zákone o dani z príjmov, ktoré majú vplyv na
výpočet daňovej povinnosti za predchádzajúci rok.

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
Posledný deň na podanie priznania za rok 2017 je utorok 3. apríla 2017, pretože 31. marca je sobota a
dňa 2. apríla je Veľkonočný pondelok – deň pracovného pokoja.

Za stanovených podmienok daňový subjekt môže legálne podať daňové priznanie aj po 31. marci 2018,
a to bez toho, aby mu hrozili sankcie zo strany daňového úradu.
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa od 1. januára 2018 bude podávať
na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo. Toto tlačivo je spoločné pre fyzické osoby a pre
právnické osoby a nájdete ho v súvisiacich tlačivách a formulároch. 

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO oznámenia daňovníka
o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

  

Upozornenie!
Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr 2. apríla 2018. Túto lehotu je možné na základe podaného
oznámenia predĺžiť o tri mesiace (resp. šesť mesiacov, ak súčasťou daňového priznania sú aj príjmy zo
zdrojov v zahraničí). 

 

Celá publikácia: Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017
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https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/valeria-jarinkovicova
https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/marian-drozd
https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/lubica-sekerkova
http://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/oznamenie-danovnika-o-predlzeni-lehoty-na-podanie-danoveho-priznania-2018.htm
http://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/oznamenie-danovnika-o-predlzeni-lehoty-na-podanie-danoveho-priznania-2018.htm
http://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/danove-priznania-k-dani-z-prijmov-za-rok-2017.htm
http://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-za-rok-2017.htm
http://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickych-osob-za-r-2017.htm


Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2017
Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok
2017 

Príručka v on-line podobe je prístupná pre predplatiteľov portálu Daňové centrum. 

V našom e-shope si odbornú publikáciu môžete zakúpiť:

v tlačenej podobe: Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017
ako elektronickú publikáciu: Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017 (formát PDF) 

 

 

KLIKNITE SEM a vychutnajte si VIDEOŠKOLENIE k daňovému priznaniu
k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene
predplatného.

  

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová, Ing. Marián Drozd, Ing. Ľubica Sekerková

 

Súvisiace odborné články
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http://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/danove-priznanie-rozpoctovych-a-prispevkovych-organizacii-za-rok-2017.htm
http://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/danove-priznanie-subjektov-verejnej-spravy-a-uzemnej-samospravy-za-rok-2017.htm
https://www.zakon.sk/eshop/danove-priznania-k-dani-z-prijmov-2017/p-1571065.xhtml
https://www.zakon.sk/eshop/danove-priznania-k-dani-z-prijmov-v-pdf/p-1571052.xhtml
http://www.danovecentrum.sk/video/itemid11402957.htm
http://www.danovecentrum.sk/video/itemid11402957.htm
http://www.danovecentrum.sk/video/itemid11402957.htm


 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám

 Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

 Daňová TV - videoškolenia s odborníkmi

 Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

 Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

 

 

Všetky výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!
 

  Objednať ročný prístup v e-shope
zakon.sk
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http://www.danovecentrum.sk/o-portali-danovecentrum.htm
https://www.zakon.sk/eshop/danove-centrum-odborny-online-system/p-1568958.xhtml


2. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania – § 49 ods. 3 ZDP
Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017

Súvisiace tlačivá a formuláre
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (2020, 2019, 2018)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (za zdaňovacie obdobie 2017)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (zdaňovacie obdobie 2017)
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (zdaňovacie obdobie 2017)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
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Prihlásiť sa na
odber
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https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/2-predlzenie-lehoty-na-podanie-danoveho-priznania-paragraf-49-ods-3-zdp.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/danove-priznania-k-dani-z-prijmov-za-rok-2017.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/oznamenie-danovnika-o-predlzeni-lehoty-na-podanie-danoveho-priznania-2018.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-typ-a-zdanovacie-obdobie-2017.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-typ-b-zdanovacie-obdobie-2017.htm
https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickej-osoby-zdanovacie-obdobie-2017.htm
http://www.epi.sk/zz/2003-595
https://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/odber-dc.htm

