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Tlačová správa 
Žilina 14. 2. 2012 

Daňové priznanie za rok 2011 vyplníte v programe rýchlo a zadarmo 

Je polovica februára a podnikatelia a živnostníci si už plnia svoju povinnosť podať daňové 
priznanie z príjmov fyzických osôb za rok 2011. Tisícky z nich už prišli na spôsob ako vyplniť 
daňové priznanie jednoducho, bez prácneho zháňania tlačív a zdĺhavého vypisovania údajov 
rukou. Využijú bezplatný program Daňové priznania. 

 

 

Podnikatelia a živnostníci už nemusia zháňať tlačivá daňových priznaní 
a vypisovať ich ručne. 

Bezplatný program Daňové priznania je jednoduchý a voľne dostupný 
softvér, ktorý podnikateľom a živnostníkom pomôže s vypĺňaním tlačív 
daňových priznaní za rok 2011. Program obsahuje editovateľné   aktuálne 
tlačivá pre podanie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb – typ 
A a typ B za rok 2011. Editovateľné tlačivá v programe sú k dispozícii už od 14. 
februára, teda skôr ako ich používatelia nájdu v ostatných  aplikáciách alebo na 
stránke Daňového úradu! 

Editovateľné tlačivá používateľ ľahko vyplní, vytlačí na vlastnej tlačiarni, podpíše 
a odovzdá alebo pošle na daňový úrad. Vďaka vyplneniu na počítači bude 
daňové priznanie čitateľné a plne akceptované daňovým úradom. Program 
navyše niektoré kolónky sám prepočíta a tak pomáha používateľovi s vyplnením tlačiva. 

Oproti podobným internetovým formulárom, je výhodou tohto riešenia tiež to, že tlačivá má používateľ stále 
uložené vo vlastnom počítači - môže ich poslať v prílohe ako pdf súbor, môže sa k nim kedykoľvek vrátiť, 
opraviť ich alebo vytlačiť potrebný počet kópií. K vypisovaniu tlačív v programe nie je potrebné pripojenie 
k internetu! V roku 2011 sa o týchto výhodách programu Daňové priznania presvedčilo viac ako 70 000 
daňovníkov. 

Program Daňové priznania si môže každý bezplatne stiahnuť zo stránky www.kros.sk/danovepriznania 
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