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Informácia k podaniu daňového priznania k dani z príjmov  daňovníka, ktorý je 
fyzickou osobou  a k lehotám na  jeho podanie za zdaňovacie obdobie roku 2010 

 
          Povinnosť podať  daňové priznanie upravuje okrem  zákona o dani z príjmov aj zákon SNR          č. 
511/1992 Zb. o správe  daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. Podľa § 38 zákona č. 511/1992 Zb. 
o správe  daní a poplatkov v znení neskorších predpisov je povinný podať daňové priznanie každý,  komu 
vznikla povinnosť daňové priznanie podať podľa osobitného zákona alebo  ten, koho na  podanie daňového 
priznania správca dane vyzve.  Osobitným zákonom, ktorý ustanovuje podmienky podania daňového priznania 
k dani z príjmov  daňovníka, ktorý je fyzickou osobou  je zákon  o dani z príjmov, ktorý tieto podmienky 
ustanovuje v § 32. 
Podľa § 32 ods. 1  zákona o dani z príjmov je daňovník povinný podať daňové priznanie, ak dosiahol 
zdaniteľné príjmy, ktorých výška presahujú 50 %  sume nezdaniteľnej časti základ dane  podľa § 11 ods. 2 
písm. a) v znení § 52g ods. 1 písm. a) prvého bodu a § 52h  ods. 13  zákona o dani z príjmov.  
Pri posúdení povinnosti podať daňové priznanie  daňovník posudzuje okrem  § 32 aj ustanovenia  § 46 zákona 
o dani z príjmov hľadiska výslednej daňovej povinnosti. Podľa § 46 zákona o dani z príjmov  daň sa nevyrubí 
a neplatí, ak celková daňová povinnosť za  celé zdaňovacie obdobie daň nepresiahne  sumu 16,60 €. 
 Poznámka:  zákonom č.548/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov bolo do    § 46 
zákona o dani z príjmov doplnené znenie v tom zmysle, že ak daňovník  vyčísli v daňovom priznaní k dani  
z príjmov prvýkrát  už za zdaňovacie obdobie  roku 2010   daň na úhradu  vo výške, ktorá  nepresiahne  
sumu 3,32 €, daňovník túto  sumu dane neplatí; je to z dôvodu  zníženia administratívy správcu dane  a aj 
daňovníka; jej nezaplatenie sa nebude považovať za daňový nedoplatok. Rovnako sa nebude táto čiastka  
nezaplatenej  dane  v sume 3,32  € a nižšej považovať za nedoplatok z hľadiska poukázania zaplatenej dane 
pre  neziskové organizácie podľa § 50 zákona o dani z príjmov. 
 
 
    Po odpočítaní preddavkov na daň uhradených v priebehu  roka, prípadne aj  zaplatenej dane vyberanej  
zrážkou od výslednej daňovej povinnosti, vznikne daňovníkov  na dani buď nedoplatok na úhradu alebo 
preplatok,  ktorý sa správca dane vráti. 
 Daňovník, ktorý mal len príjem zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa, môže požiadať tohto 
zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov a vtedy nepodáva žiadne daňové priznanie k dani z príjmov.   
Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za celé zdaňovacie obdobie nepresiahne  sumu 16,60 € alebo celkové 
zdaniteľné príjmy  u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou nepresiahnu  sumu  2 012,85€. Takáto situácie 
nastane najčastejšie pri dôchodcoch, nezamestnaných alebo študentoch, ktorí príležitostne pracujú na dohodu 
o vykonaní práce. Avšak ak mal daňovník vybranú  daň zrážkou alebo preddavky na daň z príjmov zo závislej  
činnosti zaplatené, správca dane túto  zaplatenú alebo zrazenú daň   sám od seba nevráti, podmienkou je, že 
si daňovník musí  podať daňové priznanie.  
Daňovník, ktorý je fyzickou osobou môže prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2010 podať daňové 
priznanie aj v inej lehote ako je  tá všeobecná, t.j. do 31. marca nasledujúceho  roka po uplynutí 
zdaňovacieho obdobia (právnické osoby túto výhodu predlženej lehoty na podanie daňového priznania 
uplatňovali už za zdaňovacie obdobie roku 2009). 
Umožňuje to znenie  § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ked  daňovník na základe oznámenie 
podaného do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania príslušnému  správcovi dane a  správca 
dane predĺži lehotu: 
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a) najviac o tri celé  kalendárne mesiace, pričom  v oznámení  nie je potrebné uviesť 
dôvod predĺženia lehoty, ale je potrebné uviesť novú lehotu, do ktorej podá daňové 
priznanie, napr. do 30. apríla 2011, do 31. mája 2010 alebo do 30. júna 2011, 

b) najviac o šesť  celých kalendárnych mesiacov  v prípade, že  súčasťou príjmov  tohto 
daňovníka  sú aj príjmy plynúcich zo zdrojov v zahraničí  s výnimkou daňovníka  
v konkurze alebo v likvidácii. V oznámení daňovník uvedie  túto skutočnosť a aj novú 
lehotu, do ktorej podá daňové priznanie, napr. najviac do  30. septembra 2011, 

c) najviac  o tri  kalendárne mesiace, ak ide o daňovníka v konkurze alebo v likvidácii 
a žiadosť  je podaná  najneskôr  15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového 
priznania podľa  § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Správca dane v tomto prípade 
vydá rozhodnutie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, voči ktorému sa 
nemožno odvolať. 

Oznámenie o predĺžení lehoty podľa  písm. a) a b) môže  daňovník, ktorý je  fyzickou (ale  aj  
právnickou)  osobu podať aj v posledný deň  všeobecnej lehoty, t.j. dňa 31. marca 2011. V tejto 
predĺženej  lehote  na podanie daňového priznania je daň  na úhradu  podľa daňového priznania aj 
splatná. 
 
    


