
Fyzické osoby podnikatelia už musia s finančnou správou komunikovať
elektronicky

Povinnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou pre fyzické osoby podnikateľov je od 1. júla
tohto roka. Platí to aj pre tých, ktorí si na podanie daňového priznania s trojmesačným odkladom nechali
posledný deň, teda 2. júl.
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Fyzické osoby podnikatelia môžu už s finančnou správou komunikovať iba elektronicky. Poslednú
možnosť podať daňové priznanie v papierovej forme tak mali na daňových úradoch osobne v piatok,
prípadne ešte v sobotu poštou. A hoci termín na podanie daňového priznania s trojmesačným odkladom
oficiálne uplynie až v pondelok 2. júla, daňovníci tak budú môcť urobiť už len elektronickou formou.
Finančná správa však zároveň informuje, že pre živnostníkov, ktorí daňové priznanie riadne stihli podať a
nemusia daňovým úradom predkladať žiadne ďalšie doklady, si nemusia elektronickú komunikáciu
zriaďovať ihneď. „V praxi sa elektronická komunikácia s finančnou správou týka fyzických osôb
podnikateľov až od momentu, keď budú potrebovať podať na finančnej správe akýkoľvek dokument,“
uvádza finančná správa.

Najskôr tak elektronickú komunikáciu budú musieť využiť tí, ktorí si nechali podanie tri mesiace
odloženého daňového priznania na posledný deň, teda spomínaného 2. júla. K rovnakému termínu je aj
lehota na výkazy pre živnostníkov, ktorí zamestnávajú minimálne jedného zamestnanca. Rovnako budú
elektronickú komunikáciu potrebovať tí, ktorí si pre príjmy zo zahraničia odložili daňové priznanie až na
koniec septembra, tým však na jej vybavenie zostávajú ešte tri mesiace.

Do januára budúceho roka by si potom mali elektronickú komunikáciu sprevádzkovať fyzické osoby
podnikatelia, ktorí budú podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018, kde je termín
plnenia 31. januára 2019. Rovnako sa elektronickej komunikácii už nevyhnú ani pri podávaní daňového
priznania k dani z príjmov za rok 2018, či už v riadnych, alebo odložených termínoch.
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Súvisiace odborné články
Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
563/2009 Z. z. Daňový poriadok
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/sita
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/danove-priznania-k-dani-z-prijmov-za-rok-2017.htm
http://www.epi.sk/zz/2003-595
http://www.epi.sk/zz/2009-563


S-EPI, s.r.o. © 2010-2023, všetky práva vyhradené

Fyzické osoby podnikatelia už musia s finančnou správou komunikovať elektronicky

Stránka 2 / 2


