
Daňové priznanie k dani z príjmov – tento rok inak...

Lehota na daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 bola posunutá do konca kalendárneho mesiaca
po skončení obdobia pandémie. Je toho veľa, na čo nezabudnúť a čo zvládnuť – pomôžeme vám.
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Daňová sezóna – tento rok inak......

V súvislosti s riešením situácie z dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeného korona vírusom na území SR v
oblasti daní z príjmov bol v skrátenom legislatívnom
konaní schválený zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 (ďalej len „Lex korona I.“). Tento
zákon je účinný od 4. 4. 2020.
Súčasťou Lex korona I. boli opatrenia v oblastiach, ktoré
si vyžadovali okamžité účinné riešenia zamerané na
zmiernenie dosahov pandémie na podnikateľské prostredie a cieľom bola ochrana, resp. pomoc fyzickým
osobám – nepodnikateľom, podnikateľom, ako aj zamestnávateľom pred následkami pandémie.

Lehota na daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 bola z 31. marca 2020
posunutá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto
lehote je daňovník daň aj povinný zaplatiť.  
Preto ak patríte k tým, ktorí daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 ešte nepodali, buďte na to
včas odborne pripravení! 

Preto:

Viete, s akými zmenami musíte počítať pri tohtoročnom podaní daňového priznania k dani z príjmov
za rok 2019? Na čo všetko sa musíte pripraviť?
Je toho veľa, na čo nezabudnúť a čo zvládnuť – pomôžeme vám.
Využite služby nášho Daňového centra, ktoré Vás príjemne prekvapia a zjednodušia Vám prácu aj
život.

Sledujeme za vás všetky legislatívne zmeny, spracúvame ich do praktickej podoby článkov, príkladov
z praxe a prehľadov, natáčame videoškolenia a webináre k aktuálnym témam.

Pozrite si prehľad tém, ktoré sme pre Vás v súčasnej mimoriadnej situácii pripravili, aby sme Vám
podávanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2019 uľahčili.  
 

Nové lehoty podávania daňových priznaní:

Koronavírus - opatrenia v oblasti daňového priznania k dani z príjmov (Lex korona I.)  
 
Odborné články:
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Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019
Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2019
Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2019
 
Daňové priznania právnických osôb – 10 tipov z praxe
Zdaňovanie príjmov zo zahraničia v príkladoch 
Daň z príjmov – príklady problematických okruhov z praxe 
Odpočet daňovej straty počas pandémie za roky 2015 – 2018  
 

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
za rok 2019 
 

Editovateľné vzory tlačív:
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (zdaňovacie obdobie 2019) + ) + doplnené
poučenie k odpočtu daňových strát počas pandémie

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (za zdaňovacie obdobie 2019)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (za zdaňovacie obdobie 2019) + doplnené
poučenie k odpočtu daňových strát počs pandémie 
 

Videoškolenie:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive) 
 

Záznam z webinára:

Daňové priznanie PO a FO za zdaňovacie obdobie 2019 
 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články
Koronavírus – opatrenia v oblasti dane z príjmov (aktualizovaný po 96/2020 Z. z., 104/2020 Z. z. a
120/2020 Z. z.)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby

COVID-19
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