
Podávanie daňových priznaní k DPH - možnosť požiadať o odpustenie
zmeškanej lehoty

Ak nejaký platiteľ DPH vníma, že by lehotu na podanie daňového priznania (25. 3. 2020) nemusel stihnúť
alebo vníma iné prekážky vzhľadom na súčasnú situáciu, má možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej
lehoty.
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Finančná správa vníma, že okrem termínu na podanie
daňových priznaní k dani z príjmu sa blíži termín na
podanie daňového priznania na DPH (25. marec 2020).
Všetci platitelia DPH sú povinní komunikovať s finančnou
správou elektronicky. Nie je teda nutný osobný kontakt s
finančnou správou.

Ak však nejaký daňovník vníma, že by lehotu nemusel
stihnúť alebo vníma iné prekážky vzhľadom na
súčasnú situáciu, má možnosť požiadať o odpustenie
zmeškanej lehoty.

Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené
žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. 

 

 

Pozrite si aj aktuálne opatrenie MF SR a Finančnej správy:

Odklad daňového priznania pre „papierovo“ komunikujúcich aj mobilné kancelárie

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Finančná správa SR

Súvisiace odborné články
Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2020
Metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty v režime call-off stock podľa § 8a a § 11a
zákona č. 222/2004 Z. z.
Metodický pokyn k podávaniu súhrnných výkazov podľa § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. po 1. 1. 2020
Zákon o DPH v kontexte zmien od roku 2020
1. Špecifické aspekty pri registrácii zdaniteľných osôb
2. Cezhraničné obchodovanie s tovarom v rámci EÚ po 1. 1. 2020
3. Oslobodenie od DPH v colných skladoch
4. Stanovenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru a pri zrušení registrácie
5. Ubytovacie služby – spresnenie pojmu a základné princípy z pohľadu DPH od 1. 1. 2020
6. Doplnené ustanovenie § 53a zákona o DPH – oprava odpočítanej DPH zo služieb
7. Cestovné kancelárie – úprava DPH na konci roka
8. Nové tovary so zníženou sadzbou dane
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https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/metodicky-pokyn-k-uplatnovaniu-dane-z-pridanej-hodnoty-v-rezime-call-off-stock-podla-paragrafu-8a-a-paragrafu-11a-zakona-c-222-2004-z-z.htm
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https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/1-specificke-aspekty-pri-registracii-zdanitelnych-osob.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/2-cezhranicne-obchodovanie-s-tovarom-v-ramci-eu-po-1-1-2020.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/3-oslobodenie-od-dph-v-colnych-skladoch.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/4-stanovenie-zakladu-dane-pri-bezodplatnom-dodani-tovaru-a-pri-zruseni-registracie-2020.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/5-ubytovacie-sluzby-spresnenie-pojmu-a-zakladne-principy-2020.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/6-doplnene-ustanovenie-53a-zakona-o-dph-oprava-odpocitanej-dph-zo-sluzieb.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/7-cestovne-kancelarie-uprava-dph-na-konci-roka-2020.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/8-nove-tovary-so-znizenou-sadzbou-dane-2020.htm


III. Mimoriadne opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie koronavírusu - oblasť dane z pridanej
hodnoty

Súvisiace vzory
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (2020)
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (2020, 2021, 2022, 2023)

Súvisiace videoškolenia
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020

Súvisiace príklady z praxe
Karanténa a neprítomnosť zamestnanca v práci
Čerpanie dovolenky - koronavírus

Súvisiace aktuality
Odklad daňového priznania pre „papierovo“ komunikujúcich
Daňové odporúčania pre podnikateľov v súvislosti s koronavírusom (tlačová správa SKDP)
Bývate v Rakúsku a počas koronavírusu pracujete z domu? Váš zamestnávateľ sa musí hlásiť
rakúskym úradom
Vyjadrenie SKDP k poukázaniu 2 % vzhľadom na odklad priznaní
Nákup rúšok, rukavíc a ochranných pomôcok
7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy
Príklad z praxe: Oneskorené platenie dane z príjmov – odpustenie sankcií
„Lex korona“ - v Zbierke zákonov už vyšiel balík opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 a novela
Zákonníka páce

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
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