
Finančná správa zverejnila prvé e-formuláre na daň z príjmov,
živnostníci si musia ešte počkať

Napriek stále nezverejnenému elektronickému formuláru na daňové priznanie k dani z príjmov typ B majú
samostatne zárobkovo činné osoby možnosť podať daňové priznanie náhradným spôsobom.
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Finančná správa v stredu 6. januára zverejnila prvé elektronické formuláre daňových priznaní k dani
z príjmov. Zatiaľ sú však k dispozícii iba formuláre na daňové priznania právnických osôb a fyzických
osôb typ A.
Samostatne zárobkovo činné osoby si tak musia na zverejnenie formulára na daňové priznania fyzických
osôb typ B ešte počkať. Dôvodom je podľa finančnej správy tak ako v predchádzajúcich rokoch meniaca
sa legislatíva.

Daňovníci využívajúci formulár typ B však napriek tomu majú možnosť, ako daňové priznanie
podať.
"Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B ešte v tejto chvíli nie je možné, pre pokračujúce
testovanie, vyplniť prostredníctvom e-formuláru, je však možné podať ho náhradným spôsobom - formou
vyplnenia nového vzoru tlačiva ako dokumentu a jeho následného podania ako prílohy všeobecného
podania prostredníctvom portálu finančnej správy," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa finančnej správy
Ivana Skokanová s tým, že takéto riešenie je štandardným v čase, keď ešte nie sú dostupné elektronické
verzie formulárov. "Takéto podanie finančná správa akceptuje," dodala.

Finančná správa zároveň priznáva, že takéto riešenie nemusí byť pre daňovníkov komfortné. "Pracujeme
preto na urýchlenom sprístupnení aj e-formulárov pre daň z príjmov fyzických osôb typ B tak, aby sme
tento e-formulár sprístupnili už v najbližších dňoch," tvrdí Skokanová.
Správca dane odôvodňuje oneskorené uverejňovanie elektronických formulárov na daň z príjmov
nevyhnutnou legislatívou, ktorá ich príprave predchádza. Tlačivá totiž musia byť najprv zverejnené
cez opatrenia rezortu financií vo Finančnom spravodajcovi a následne musí byť uverejnené oznámenie o
vydaní opatrenia v Zbierke zákonov SR. "Až následne sa môžu spracovávať ich štruktúrované
elektronické verzie," tvrdí hovorkyňa finančnej správy.

Formulár k daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzických osôb typ B si podľa Skokanovej vzhľadom na
dôkladné zapracovanie a otestovanie všetkých minuloročných legislatívnych zmien vyžiadal najdlhší čas
na zverejnenie. "E-formuláre obsahujú riadkové a logické kontroly a preto je potrebné dôkladné
otestovanie. Do času zverejnenia je možné podať daňové priznanie zmieneným náhradným
spôsobom. Za vzniknuté komplikácie sa našim daňovníkom ospravedlňujeme," dodala Skokanová.
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Súvisiace odborné články
7. Rozšírenie elektronickej komunikácie od 1. 1. 2018
Zmeny v daňovom poriadku od 1. 1. 2018 a od 1. 1. 2019
Elektronická komunikácia so správcom dane od 1. 1. 2018 a od 1. 7. 2018
Praktické príklady k povinnej elektronickej komunikácii so správcom dane v roku 2018

Súvisiace vzory
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (za zdaňovacie obdobie 2018)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (zdaňovacie obdobie 2018)
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (zdaňovacie obdobie 2018)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
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