
Na podanie daňového priznania k dani z príjmov zostávajú už iba dva
dni

Ak daňovníci nemôžu podať daňové priznanie pre pandémiu nového koronavírusu, stále môžu finančnej
správe oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, pripomenula Finančná správa SR.
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Na podanie daňového priznania k dani z príjmu za minulý rok zostávajú už len posledné dva dni. Túto
povinnosť si k začiatku tohto týždňa splnila necelá polovica daňovníkov. Ak klienti nemôžu podať daňové
priznanie pre pandémiu nového koronavírusu, stále môžu finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty na
podanie daňového priznania, pripomenula Finančná správa (FS) SR.
Lehota na splnenie si daňových povinností za minulý rok vyprší 31. marca. Finančná správa ročne prijme
okolo 1,2 milióna daňových priznaní, no k pondelku (29.3.) daňové priznanie podalo 547.083 daňovníkov,
pričom 51 % tak urobilo elektronickým spôsobom. "Väčšina daňovníkov si tak svoje povinnosti necháva
na poslednú chvíľu, alebo oznámili finančnej správe odklad svojich povinností," uviedla hovorkyňa FS SR
Martina Rybanská.

Ak daňovník nestihne, alebo nemôže podať daňové priznanie pre pandémiu nového koronavírusu, môže
finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty tiež do konca marca. "Papierovo" komunikujúci klienti
finančnej správy si môžu predĺžiť lehotu zjednodušeným spôsobom, a to zaslaním oznámenia emailom
na adresu podnety@financnasprava.sk. FS tieto emaily eviduje a akceptuje takto zaslané oznámenia.
Daňový subjekt, ktorý má povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, podáva takéto
oznámenie naďalej jednoduchým spôsobom cez všeobecné podanie na portáli finančnej správy.

Pokiaľ chcú klienti doručiť daňové priznanie osobne, môžu tak urobiť aj návštevou daňového úradu,
avšak za dodržania epidemických opatrení, vrátane preukázania sa negatívnym testom na ochorenie
COVID-19. Daňové úrady sú pre klientov dostupnejšie, v utorok sú otvorené do 17.00 h a v stredu (31.3.)
budú úrady k dispozícii až do 18.00 h. Pomoc môžu daňovníci získať aj na call centre finančnej správy.
Okrem podania daňových priznaní k dani z príjmu je koniec marca v tomto roku posledným termínom aj
na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.
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Poznámky pod čiarou: 
Autor: TASR

Súvisiace odborné články
Doručovanie účtovnej závierky za rok 2020 do registra účtovných závierok
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
K lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 a k možnosti odkladu platenia
dane v roku 2021
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https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/tasr
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/dorucovanie-uctovnej-zavierky-za-rok-2020-do-registra-uctovnych-zavierok.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/oznamenie-o-datume-schvalenia-uctovnej-zavierky-dupp-4-5-2021.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/k-lehote-na-podanie-danoveho-priznania-k-dani-z-prijmov-za-rok-2020-a-k-moznosti-odkladu-platenia-dane-v-roku-2021.htm


Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2020

Súvisiace aktuality
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky - povinné subjekty a termíny
AKTUÁLNE: Oznámiť odklad daňového priznania emailom môžu všetci daňovníci
Do 30. septembra treba podať odložené daňové priznanie k dani z príjmov

Súvisiace vzory
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (za zdaňovacie obdobie 2020)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (za zdaňovacie obdobie 2020)
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (zdaňovacie obdobie 2020)
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (2022, 2021)
Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 o dani z príjmov (2022, 2021, 2020)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
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https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/danove-priznania-k-dani-z-prijmov-za-rok-2020-kniha-danove-priznania-2020.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/oznamenie-o-datume-schvalenia-uctovnej-zavierky-aktualita-dc-3-2021.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/oznamit-odklad-danoveho-priznania-emailom-mozu-vsetci-danovnici-aktualita-dc-3-2021.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/vyse-18-tisic-danovnikov-musi-podat-odlozene-danove-priznanie-aktualita-dc-9-2021.htm
https://www.danovecentrum.sk/vzor/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-typ-a-za-zdanovacie-obdobie-2020.htm
https://www.danovecentrum.sk/vzor/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-typ-b-za-zdanovacie-obdobie-2020.htm
https://www.danovecentrum.sk/vzor/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickej-osoby-zdanovacie-obdobie-2020.htm
https://www.danovecentrum.sk/vzor/oznamenie-danovnika-o-predlzeni-lehoty-na-podanie-danoveho-priznania.htm
https://www.danovecentrum.sk/vzor/oznamenie-o-vykonanej-uprave-zakladu-dane-2.htm
http://www.epi.sk/zz/2003-595

