
Finančná správa vrátila daňovníkom na preplatkoch
už takmer 300 miliónov eur
Finančná správa SR vrátila svojim klientom na preplatkoch z daní už takmer 300 miliónov eur.
Všetky preplatky budú odoslané do 10. mája. Zároveň daňové úrady zaznamenali najviac
odkladov za ostatné roky.
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Finančná správa SR vrátila svojim klientom na preplatkoch z daní už takmer 300 miliónov eur. Ako ďalej
priblížila hovorkyňa daniarov Patrícia Macíková, zároveň daňové úrady zaznamenali najviac odkladov za
ostatné roky. "Finančná správa si plní svoje povinnosti a k 2. máju zaslala na účty takmer 325 tisíc firiem
a občanov sumu 273 397 022 eur. Suma sa každý dňom zvyšuje, nakoľko finančná správa posiela každý
deň ďalšie tisícky zvyšných preplatkov. Všetky budú odoslané do 10. mája tohto roka," dodala.
Preplatky je podľa zákona potrebné poslať na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie
daňového priznania, teda 10. mája 2017. "Finančná správa začala s rozposielaním preplatkov od 3.
apríla. Svoje peniaze už dostalo 317 029 fyzických osôb a 7 537 firiem," informovala Macíková.
Zároveň daňové úrady už spracovali takmer všetky odklady daňových priznaní, ktoré podali daňovníci.
"Ide o rekordné číslo – takmer 200 tisíc odkladov. Väčšina z občanov podnikateľov si odložila svoje
povinnosti na jún tohto roka," uzavrela hovorkyňa.
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Súvisiace dokumenty

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 (praktický príklad na tlačive) a podanie
účtovnej závierky

Súvisiace tlačivá a formuláre

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (zdaňovacie obdobie 2016)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (zdaňovacie obdobie 2016)
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (zdaňovacie obdobie 2016)
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO v roku
2017

Súvisiace odborné články
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~sita
https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickych-osob-za-rok-2016-prakticky-priklad-na-novom-tlacive-a-podanie-uctovnej-zavierky.htm
https://www.epi.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-typ-a-zdanovacie-obdobie-2016.htm
https://www.epi.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-typ-b-zdanovacie-obdobie-2016.htm
https://www.epi.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickej-osoby-zdanovacie-obdobie-2016.htm
https://www.epi.sk/tlacivo-formular/oznamenie-danovnika-o-predlzeni-lehoty-na-podanie-danoveho-priznania-k-dani-z-prijmov-fo-a-po-2017.htm


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016
5. Podávanie daňových priznaní
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016
6. Príklad na výpočet dane z príjmov fyzickej osoby a vyplnenie tlačiva daňového priznania typu A za rok
2016
7. Príklad na výpočet dane z príjmov fyzickej osoby a vyplnenie tlačiva daňového priznania typu B za rok
2016

Súvisiace aktuality

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
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https://www.epi.sk/odborny-clanok/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-za-rok-2016.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/podavanie-danovych-priznani-2016.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickych-osob-za-rok-2016.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/6--priklad-na-vypocet-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-a-vyplnenie-tlaciva-danoveho-priznania-typu-a-za-rok-2016.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/7--priklad-na-vypocet-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-a-vyplnenie-tlaciva-danoveho-priznania-typu-b-za-rok-2016.htm
https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickych-osob-za-rok-2016-toptema-epi-3-2017.htm
https://www.epi.sk/zz/2003-595

