
Žiadosti o odklad termínu podania daňového priznania poslané
emailom FS uznáva

Hoci parlament zatiaľ neschválil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, Finančná správa SR
uznáva doteraz zaslané žiadosti o odklad daňového priznania emailom.
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Hoci parlament zatiaľ neschválil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo
finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
Finančná správa (FS) SR uznáva doteraz zaslané žiadosti o odklad daňového priznania emailom.
Daňovníci ich môžu posielať aj naďalej, informovala hovorkyňa FS Martina Rybanská.

"Akceptujeme doteraz zaslané oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a daňovníci
ich môžu posielať aj naďalej, keďže im chceme vyjsť v ústrety zjednodušením komunikácie s nami.
Zosúladenie dohodnutého zámeru s legislatívou je v kompetencii Národnej rady SR, ktorá sa tým má
zaoberať v utorok 30. marca. Samozrejme, naďalej platí, že oznámenie môže daňovník doručiť aj
prostredníctvom pošty, kuriérom, či doniesť na daňový úrad osobne," uviedla Rybanská.

Možnosť poslať oznámenie o odklade termínu podania daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok
prostredníctvom emailu schválila vláda v novele zákona 17. marca. Pre vládnu krízu však predseda
Národnej rady SR Boris Kollár aktuálnu schôdzu parlamentu prerušil do 30. marca.

Daňovníci môžu požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania bez udania dôvodu o tri
mesiace, prípadne o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia.
Klienti, ktorí nie sú povinní elektronicky komunikovať s finančnou správou, môžu namiesto podania
žiadosti o odklad poštou, kuriérom alebo osobne, napísať finančnej správe email na
podnety@financnasprava.sk.

Email musí obsahovať:

meno, priezvisko,
dátum narodenia,
DIČ alebo rodné číslo,
adresu trvalého pobytu,
novú lehotu na podanie priznania a
obchodné meno a IČO v prípade, že daňové priznanie podáva právnická osoba - nepodnikateľ.

 

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez
predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.
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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
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 o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 o dani z príjmov (2022, 2021, 2020)
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (2022, 2021)
Oznámenie o dátume schválenia individuálnej účtovnej závierky (za účtovné obdobie 2020, 2019,
2018, 2017, 2016, 2015, 2014)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby

COVID-19
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