
Dodatočné daňové priznania
Pravidlá pre podávanie – kedy je daňovník povinný, kedy je oprávnený a kedy nemôže podať
dodatočné daňové priznanie.
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Ak daňovník zistí chybu v podanom daňovom priznaní do lehoty na podanie daňového priznania, podá
opravné daňové priznanie a na pôvodné daňové priznanie sa neprihliada. Ak zistí chybu až po termíne
na podanie daňového priznania, je potrebné podať dodatočné daňové priznanie. Ak daňovník odviedol
nižšiu daň, ako mal, je povinný podať dodatočné daňové priznanie a opraviť daň. Ak daň, ktorú
odviedol, je vyššia, má právo podať dodatočné daňové priznanie.
Dodatočné daňové priznania k všetkým daniam sa podávajú na rovnakom tlačive ako riadne daňové
priznanie, avšak s označením, že ide o dodatočné daňové priznanie. V závislosti od typu dane sa
vypĺňajú aj špecifické riadky, ktoré sa týkajú len dodatočného daňového priznania a slúžia na
identifikáciu výšky dane, ktorá vyplýva z dodatočného daňového priznania.
Daňovú povinnosť k jednotlivým druhom daní daňovník priznáva prostredníctvom daňového priznania.
Lehotu na podanie daňového priznania, zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, a
osobu povinnú podať daňové priznanie upravujú osobitné predpisy. Zároveň sú pre podanie daňového
priznania, opravného daňového priznania a dodatočného daňového priznania platné aj všeobecné
pravidlá vymedzené v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktoré sa uplatňujú pri
všetkých druhoch daní.
Právna úprava podávania opravných a dodatočných daňových priznaní je v § 16 zákona o správe daní
(daňový poriadok). Opravné daňové priznanie môže daňovník podať do lehoty na podanie daňového
priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové priznanie, pričom na
podané daňové priznanie a ani na predchádzajúce opravné daňové priznania sa neprihliada. S podaním
opravného daňového priznania nie sú spojené žiadne sankcie.
 
 

Článok je skrátený, celý článok je súčasťou predplateného prístupu:

 Pravidlá pre podávanie dodatočných daňových priznaní
1. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
2. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
3. Dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
4. Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
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Súvisiace odborné články

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
Vyplnenie dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel
4. Tlačivá daňových priznaní, výpočet dane
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~eva-gasparova
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1025390&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1025390&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3693867&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1025390&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=11525758
https://www.epi.sk/odborny-clanok/dodatocne-danove-priznanie-k-dani-z-motorovych-vozidiel.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/vyplnenie-dodatocneho-danoveho-priznania-k-dani-z-motorovych-vozidiel-2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/4-tlaciva-danovych-priznani-vypocet-dane.htm


Súvisiace právne predpisy ZZ SR

595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
563/2009 Z. z. Daňový poriadok
361/2014 Z. z. Zákon o dani z motorových vozidiel
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https://www.epi.sk/zz/2003-595
https://www.epi.sk/zz/2004-222
https://www.epi.sk/zz/2009-563
https://www.epi.sk/zz/2014-361

