Chýbajú elektronické tlačivá na daňové priznania
Tlačová správa

Bratislava, 2. február 2018
Ani 33 dní po závere kalendárneho roka nie sú k dispozícii elektronické formuláre na vyplnenie daňových priznaní
pri dani z príjmov. Chýbajúce elektronické tlačivá komplikujú prácu podnikateľom aj daňovým poradcom. Od
januára majú všetci podnikatelia - právnické osoby povinnosť komunikovať elektronicky.
Vladimír Chlebec – Slovenská komora daňových poradcov: „K dnešnému dňu nie sú sprístupnené tlačivá
v elektronickej podobe pre právnické osoby. Pre fyzické osoby chýba tlačivo typ B. Ako náhradné riešenie je
uvedený postup, kde si má daňovník tlačivo najskôr stiahnuť z webu, ručne vypísať a následne naskenovať a poslať
elektronicky ako prílohu všeobecného podania. Jednoduchším krokom bolo v minulosti odovzdať papierové
daňové priznanie na úrade.“
Uvedenie nových tlačív sa neustále odkladá a presný termín nie je známy. Privítali by sme, ak by sa elektronické
tlačivá objavovali už na začiatku januára, aby bol dostatok času na priebežne vypĺňanie. Daňové priznanie je
pravidelne jedenkrát ročne podávané tlačivo. Odhadujeme, že približne 350 000 subjektov v tejto chvíli nemôže
podávať daňové priznania na elektronických tlačivách.
Vladimír Chlebec – Slovenská komora daňových poradcov: „Mnohé spoločnosti majú majiteľom stanovené
termíny účtovných závierok v januári a potrebujú podať daňové priznanie. Materská spoločnosť požaduje, aby
priznanie bolo podané spolu s účtovnou závierkou. Okrem toho veľká skupina daňovníkov si obnovuje úverové
zmluvy alebo vybavuje nové úvery. Každá banka ku takému kroku požaduje účtovnú závierku a daňové priznanie.
Fyzické osoby podnikatelia, ak žiadajú banku o hypotéku, musia predložiť podané daňové priznanie. Existuje
mnoho ďalších prípadov, pri ktorých je potrebné mať podané daňové priznanie čo najskôr.“
Situácia s chýbajúcimi tlačivami sa opakuje takmer každý rok, keďže sa daňová legislatíva prijíma na poslednú
chvíľu, tesne pred koncom roka. To by však nemal byť dôvod, aby úprava priznaní trvala niekoľko týždňov.
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Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) je profesijná organizácia, ktorá združuje daňových poradcov a udržiava úroveň
daňového poradenstva na Slovensku. Našim cieľom je podporovať členov Komory v ich profesii a poskytovať im odborné
vzdelávanie. Podieľame sa na príprave legislatívy a snažíme sa ovplyvniť jej výslednú podobu v prospech kvalitnejšieho
podnikateľského prostredia.

