
 
 
 

Povinná elektronická komunikácia pre živnostníkov sa odkladá. 
 
 

Bratislava 2. august 2017 – Slovenská komora daňových poradcov sa spolu so zástupcami živnostníkov 
a podnikateľov stretla s prezidentom Finančnej správy Františkom Imreczem. Témou bola najmä 
elektronická komunikácia podnikateľov s Finančnou správou. Podľa navrhovanej novely Zákona o správe 
daní majú všetci podnikatelia a živnostníci (teda aj neplatitelia DPH) s daňovými úradmi komunikovať cez 
internet už od januára 2018.   
 
Branislav Kováč – viceprezident Slovenskej komory daňových poradcov: Na stretnutí s prezidentom 
Finančnej správy SR sme diskutovali o rôznych alternatívach, ako by bolo možné zmierniť dopad 
zavedenia povinnej elektronickej komunikácie na drobných živnostníkov. Uvažovalo sa aj o zavedení 
výnimiek pre niektoré skupiny podnikateľov. K dohode zatiaľ prišlo pri návrhu na posunutie termínu. 
Živnostníci by mohli dostať viac času a elektronická komunikácia by pre nich bola zavedená až od 
1.7.2018. Pre právnické osoby (neplatiteľov DPH) by v platnosti zostal termín 1.1.2018. Na stretnutí boli 
diskutované aj spôsoby, ako by mohla Finančná správa SR podporiť živnostníkov pri zavedení povinnej 
elektronickej komunikácie (semináre, návody, technická podpora, atď.) 
 
Slovenská komora daňových poradcov pripomienkovala návrh novely Zákona o správe daní (daňový 
poriadok), ktorý predložilo Ministerstvo financií SR. Jednou z našich pripomienok bolo aj zrušenie 
plánovanej povinnosti pre živnostníkov, ktorí by mali s Finančnou správou komunikovať už iba 
elektronicky. Aj bežní živnostníci – murári, pekári, či maliari, by museli od 1. januára 2018 podávať svoje 
daňové priznania a iné podania, iba cez internet. O pripomienkach k novele zákona rozhodne 
Ministerstvo financií. 
 
 
 
 
V prípade otázok kontaktujte: 
 
Lucia Ježeková Havlíková 
PR manažér, kontakt pre médiá 
email: tlacove@skdp.sk 
tel: +421 915 908 760 
 
Slovenská komora daňových poradcov,  
Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava 
 

 

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. 
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