
 
 

Na podanie odloženého daňového priznania zostáva 5 dní 
 

Bratislava  26. jún 2017 - Takmer 170 000 tisíc občanov a firiem má už len 5 dní na podanie 
daňového priznania a zaplatenie dane. Z roka na rok rastie počet daňovníkov, ktorí si posúvajú 
podanie daňového priznania.  
 
Počet odložených daňových priznaní na jún 

2017 169 000 

2016 158 000 

2015 125 500  

2014 101 111 

Zdroj: Finančná správa SR 

 
Príčinou rastúceho trendu je dlhší čas potrebný na zber a vyhodnotenie všetkých potrebných 
informácií a zložitosť daňových predpisov. Svoju úlohu zohrávajú aj peniaze. Pri neskoršom 
podaní priznania sa posúva termín na zaplatenie dane a môže sa posunúť aj nutnosť platiť 
preddavky na daň z príjmov. 
 
Miroslav Marcinčin – Slovenská komora daňových poradcov: „Slovenské firmy majú spomedzi 
európskych krajín jednu z najkratších zákonných lehôt na podanie daňového priznania. Podaním 
oznámenia sa však dá termín predĺžiť aj u nás. Až 20 európskych krajín má štandardnú lehotu na 
podanie daňového priznania 5 a viac mesiacov. Najviac času necháva na prípravu daňového 
priznania Veľká Británia, a to 12 mesiacov po skončení roku, za ktoré sa podáva daňové 
priznanie.“ 
 

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb 
(počet mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia) 

< 3 mesiace 3 mesiace 4 mesiace 5 mesiacov 6 mesiacov > 6 mesiacov 

Macedónsko SLOVENSKO Rakúsko Nemecko Dánsko   
Rumunsko Albánsko Fínsko Maďarsko Grécko Írsko 

  Bulharsko   Island Lichtenštajnsko Taliansko 

  Cyprus   Lotyšsko Litva Malta 

  Česko   Luxembursko Srbsko Španielsko 

  Francúzsko   Holandsko Švédsko Veľká Británia 

  Čierna Hora   Nórsko Švajčiarsko + 

  Poľsko   Portugalsko + Nemecko (zastúpení DP) 

  Slovinsko     Rakúsko (elektronicky) Rakúsko (zastúpení DP) 

        Cyprus (auditovaní)   

        

Česko (auditovaní 
/zastúpení DP   



V zahraničí sa často štandardná lehota automaticky predlžuje v prípade, ak je daňové priznanie 
podané elektronicky, alebo ak je daňovník zastúpený daňovým poradcom. V prvom prípade má 
finančná správa výrazne menej práce so spracovaním elektronicky podaného daňového 
priznania. V prípade zastúpenia daňovým poradcom je zase možné predpokladať väčšiu 
zložitosť daňového priznania. Tak to funguje aj v Česku, kde má daňovník zastúpený daňovým 
poradcom dodatočné tri mesiace. V Nemecku, či Rakúsku sa lehota pri zastúpení daňovým 
poradcom predlžuje až o ďalších 7 alebo 9 mesiacov. 
 

30. jún 2017 nie je posledným termínom na podanie daňového priznania. Viac ako 18 000 
daňovníkov s príjmami zo zahraničia si lehotu na podanie daňového priznania predĺžilo až do 
konca septembra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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