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Novela Daňového poriadku 

 

Pri správe daní sa nebude prihliadať na: 

právny úkon alebo inú skutočnosť rozhodujúcu pre zistenie, vyrubenie alebo 

vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie a ktorých výsledkom je 

účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového 

zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých 

výsledkom je účelové zníženie daňovej povinnosti. 

 

Pod pojmom daňové zvýhodnenie sa rozumie: 

Neoprávnené uplatňovanie si nárokov vyplývajúcich z daňovej legislatívy. 

Napríklad: 

nezdaniteľná časť základu dane, uplatnenie daňových výdavkov v neoprávnenej 

výške, uplatňovanie fiktívnych výdavkov, úmyselná nesprávna kvalifikácia 

príjmov, ktoré nepodliehajú zdaneniu a pod. 

 
Za porušenie daňového tajomstva sa nebude považovať zverejnenie údajov 

o spáchaní správneho deliktu porušením povinností pri používaní ERP a to na 

webovom sídle FR SR alebo prostredníctvom masovokomunikačných 

prostriedkov a sprístupnenie čísla účtu na webovom sídle finančného riaditeľstva, 

ktoré správca dane pridelil daňovému subjektu na platbu dane.  

 

Dodatočné priznanie sa bude musieť podať do konca mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom sa zistí skutočnosti upravená v §16 ods. 3 Daňového poriadku. 

 

Predvolaná osoba je povinná dostaviť sa na predvolanie správcu dane. 

Neúčasť na úkone pri správe daní je možné ospravedlniť zo závažných dôvodov 

alebo v dôsledku iných okolností hodných osobitného zreteľa. Ak sa predvolaná 

osoba bez ospravedlnenia nedostaví ani po opakovanom predvolaní, môže 

správca dane požiadať o jej predvedenie.  

Správca dane, ktorým je colný úrad, môže takúto osobu predviesť sám. 

Za závažné dôvody možno považovať tie, ktoré svojím konaním mohol zapríčiniť 

alebo ovplyvniť daňový subjekt.  

Okolnosti hodné osobitného zreteľa sú také, ktoré nastanú nezávisle od vôle 

daňového subjektu, na ktoré je potrebné prihliadať (pr. vis maior).   
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Správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový 

subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania 

a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. 

 

Ustanovenie platí pre FR SR a MF SR. 

 

Zavádza sa možnosť, na žiadosť daňového subjektu vrátiť alebo preúčtovať 

platbu, ktorá bola uhradená na účet iného daňového subjektu.  

 

Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu, ktorý platbu uhradil na účet 

iného daňového subjektu, podanú do troch mesiacov od úhrady platby, vráti 

takúto platbu alebo ju preúčtuje na účet žiadajúceho daňového subjektu.  

 

Pri vrátení platby postupuje správca dane ako pri vrátení preplatku. Zároveň sa 

navrhuje, aby sa za deň platby v uvedenom prípade považoval deň pôvodného 

odpísania z účtu daňového subjektu, z dôvodu, aby nedošlo k sankcionovaniu 

v prípade takéhoto konania daňového subjektu.  

 

Ustanovenie v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije na platby vykonané 

po 31. decembri 2013. 

 

FR SR vymaže platiteľa DPH, ktorý je zverejnený na „čiernej listine“ z tejto listiny 

ak: 

 odpadli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený 
 

 a súčasne v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 
platiteľ dane neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil 
povinnosť podať daňové priznanie, ani povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú 
povinnosť a bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo 
na adrese prevádzkarne 
 

 alebo ak mu bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty. 
 

FR SR bude súčasne zverejňovať aj zoznam vymazaných platiteľov DPH, 

v ktorom sa okrem údajov uvedených v listene uvedie aj dátum výmazu platiteľa 

DPH z listiny. 

 

Ustanovenie v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije aj na platiteľov DPH, 

ktorí splnili podmienky na výmaz z listiny platiteľov DPH pred 1. januárom 2014. 

 

Daňový subjekt môže písomne požiadať FR SR o záväzné stanovisko 

k uplatneniu daňových predpisov.  

Rozsah daňových predpisov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý 

vydá MF SR. 

 

Žiadosť musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú 

očakávané a ktoré budú podkladom pre vydanie záväzného stanoviska.  

 

V žiadosti uvedie daňový subjekt aj návrh na uplatnenie postupu podľa 

príslušných ustanovení daňových predpisov, právne posúdenie a sumu 

predpokladaného obchodného prípadu.  

Ak žiadosť nebude dostatočná, FR SR vyzve do 7 pracovných dní od doručenia 

daňový subjekt, aby do 8 pracovných dní vykonal nápravu.  

 

Povinnosť 
odpustenia lehoty  

 

Preúčtovanie 
mylných platieb 

 

 

 

 

 

 

Čierna listina 

platiteľov DPH            

po novom 

 

 

 

 

 

 

 

Záväzné stanoviská 
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Ak je na vydanie stanoviska potrebné uplatniť právne predpisy iného štátu, FR SR 

stanovisko nevydá. Rovnako sa stanovisko nevydá aj v prípade, ak sa má vydať 

na skutočnosti, za ktoré už bolo podané daňové priznanie. 

Lehota na vydanie je 60 dní od doručenia žiadosti  alebo od doplnenia žiadosti. 

Ak je stanovisko náročné a vyžaduje dlhšiu lehotu, FR SR oznámi túto skutočnosť 

daňovému subjektu. Táto lehota nemôže byť dlhšia ako 6 mesiacov. 

 

Ak daňový subjekt nesúhlasí, alebo sa nevyjadrí do 8 pracovných dní, považuje 

sa žiadosť za späť vzatú. 

Záväzné stanovisko obsahuje stanovisko ku všetkým v žiadosti uvedeným 

skutočnostiam a časový a vecný rozsah záväznosti. 

 

Záväzné stanovisko nezaväzuje správcu dane ani druhostupňový orgán, ak: 

 daňový subjekt, ktorému bolo vydané záväzné stanovisko, neuplatnil 
postup uvedený v danom záväznom stanovisku 
 

 alebo sa preukáže, že rozhodujúce skutočnosti, na základe ktorých bolo 
záväzné stanovisko vydané, nie sú splnené 
 

 alebo ak záväzné stanovisko stratilo účinky, napríklad zmenou právnej 
úpravy. 

 

 

Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo 

výške: 

 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 
4 000 eur, najviac 30 000 eur, ak  žiada o záväzné stanovisko 

k uplatneniu  jedného právneho predpisu,    
 

 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 
5 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko 

k uplatneniu dvoch a viac právnych predpisov,  
 

 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 
6 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko 

k uplatneniu právnych predpisov, pričom ide o opakované obchodné 
prípady.   

 

Ak skutočná výška sumy obchodného prípadu prevýši výšku sumy 

predpokladaného obchodného prípadu uvedenú v úplnej žiadosti najmenej o 10 

%, daňový subjekt je povinný zaplatiť rozdiel na úhrade do 30 dní odo dňa tohto 

zistenia alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu alebo 

colného úradu, ak túto skutočnosť zistí daňový úrad alebo colný úrad.  

 

Daňový úrad alebo colný úrad vyrubí daňovému subjektu ročný úrok vo výške 1 

% zo sumy rozdielu úhrady.  

 

Pozor: Rovnako sa postupuje, ak záväzné stanovisko bolo vydané k jednému 

obchodnému prípadu a daňový subjekt uplatnil postup pre tento obchodný prípad 

opakovane. 

Ak daňový subjekt v lehote 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po vydaní 

záväzného stanoviska uplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku aj na iný 

obchodný prípad ako predpokladaný obchodný prípad uvedený v žiadosti, je 

povinný zaplatiť úhradu zo sumy iného obchodného prípadu do 30 dní od 

uplatnenia postupu alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového 

úradu alebo colného úradu, ktorý túto skutočnosť zistil. Vyrubenie úrokov sa 

aplikuje obdobne.  

 

Ak FR SR nevydá stanovisko, vráti zaplatenú úhradu a ročný úrok vo výške 1% 

za obdobie do dňa doručenia oznámenia, že stanovisko nevydá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrada pri žiadosti 

o záväzné 

stanovisko 
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