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Daňové riadite ľstvo 

Slovenskej republiky 
 

 
 
 

Upozornenie  
pre daňové subjekty k podávaniu daňových tlačív, ktoré sú v zhode  

so vzormi ustanovenými opatreniami Ministerstva financií SR 
 

Daňové subjekty môžu správcovi dane účinne podať daňové tlačivá (daňové priznanie, 
hlásenie, prehľad, účtovné výkazy), ktorých vzory ustanovili opatrenia Ministerstva financií 
SR a ktoré MF SR zverejňuje vo finančných spravodajcoch (ďalej len „originálne tlačivá“).  

V roku 2009 Daňové riaditeľstvo SR zaznamenalo nárast daňových tlačív, ktoré nie sú 
100 % zhodné s originálnymi tlačivami. Daňové subjekty si zvyčajne tieto tlačivá vytlačia zo 
softvéru, ktorý využívajú na spracovanie účtovníctva. Takéto daňové tlačivá nie sú v 
úplnej zhode s originálnymi tlačivami, vzhľadom na rôzny spôsob ich tvorby.  

 
   Keďže Daňové riaditeľstvo SR spracováva daňové tlačivá technológiou skenovania, 
je pre spracovanie nevyhnutné, aby tlačivá predkladané daňovým subjektom boli v 100 %-nej 
zhode (a to aj čo sa týka rozloženia riadkov, fontov, čiarových kódov a pod.) s originálnymi 
vzormi tlačív. Najčastejšie odchýlky oproti originálnym tlačivám sú rozdiely v šírke, výške 
a umiestnení riadkov, zmene  polohy tzv. zaškrtávacích políčok resp. je nečitateľný čiarový 
kód označujúci typ tlačiva.  Spracovanie takýchto tlačív je jednak časovo náročné a súčasne 
vzniká riziko chybného spracovania vyplnených súm a ostatných informácii uvedených  na 
takomto tlačive.  

 
Originálnymi tlačivami sú: 

- originálne zelené tlačivá vypísané ručne paličkovým písmom 
- originálne zelené tlačivá vyplnené písacím strojom alebo tlačiarňou 
- štandardné tlačivá vytlačené z internetu DR SR bez zeleného podkladu 
- štandardné tlačivá vytlačené ako výstupy z ekonomických SW, ktoré využívajú FDF 

podklady zverejnené Daňovým riaditeľstvom SR alebo iným spôsobom využívajú 
výhradne pôvodné podklady tlačív (zachovávajú presne proporcie pôvodného tlačiva, 
pričom môžu byť zmenšené pri tlači na tlačiarni). 

 
Tlačivami, ktoré nie sú v zhode s originálnymi tlačivami sú: 

- neštandardné tlačivá vytlačené ako výstupy z ekonomických SW, v ktorých ich 
tvorcovia približne „redizajnovali“ pôvodné tlačivá – čiže viac či menej presne znovu 
nakreslili šablónu tlačiva tak, aby bola približne zhodná, hlavne čo sa týka obsahu 
textov 

 
  Ak daňový subjekt napriek upozorneniu správcu dane bude opakovane predkladať iné 
daňové tlačivá, ako sú originálne tlačivá, daňové úrady vyzvú takýto daňový subjekt na 
podanie daňového priznania, prehľadu, alebo hlásenia na originálnom tlačive.   
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Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie, prehľad alebo hlásenie v lehote určenej 
správcom dane vo výzve, daňový úrad mu uloží pokutu v zmysle zákona  č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
 
 
Upozornenie pre tvorcov softvéru 
               

Daňové riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v časti Elektronická 
komunikácia > PDF a  FDF podklady, zverejňuje podklady pre tvorcov ekonomického 
softvéru, ktoré odporúča využiť pri tvorbe nových a úprave existujúcich daňových tlačív.  

Daňové riaditeľstvo SR odporúča, aby tlačivá vytlačené z ekonomického softvéru 
využívajúceho podklady Daňového riaditeľstva SR obsahovali v spodnej časti text 
Generovane z FDF – obchodné meno, program.  

Softvérová spoločnosť tým potvrdzuje využívanie štandardu, ktorý zadefinovalo 
Daňové riaditeľstvo SR. Takéto tlačivo bude 100% spracovateľné a v prípade nezrovnalostí 
bude možné uvedenú firmu kontaktovať s cieľom odstránenia prípadných nedostatkov.   
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