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DAC7: Pravidlá pre prevádzkovateľov digitálnych 
platforiem nadobudli účinnosť  

Slovenská republika s účinnosťou od 1. januára 2023 implementovala Smernicu EÚ 2021/514, ktorá je 

označovaná ako DAC7, a to zákonom č. 250/2022 Z .z., ktorým sa novelizoval zákon č. 442/2012 Z. z. o 

medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Podrobnejšie informácie o pravidlách DAC7 nájdete 

v našom prehľadnom News Flash. 

V tomto článku by sme vám radi pripomenuli niektoré dôležité termíny pre podnikateľské subjekty, 

ktoré z tejto legislatívy plynú.

Povinnosti prevádzkovateľa 

platformy 

Rok 2023 bude považovaný za prvé 

oznamovacie obdobie. Subjekty, ktoré sa 

z dôvodu prevádzkovania digitálnej platformy, 

ktorá umožňuje predávajúcim spojiť sa 

s kupujúcimi, kvalifikujú ako oznamujúci 

prevádzkovateľ platformy, budú musieť do 31. 

januára roku bezprostredne nasledujúceho 

po oznamovacom období oznámiť slovenskej 

finančnej správe všetky požadované 

informácie o predávajúcich podliehajúcich 

oznamovaniu. T. j. za rok 2023 sa budú 

požadované informácie oznamovať do 31. 

januára 2024. Formulár elektronického 

oznámenia bude zverejnený na webovom sídle 

Finančného riaditeľstva SR (pozn. autora: 

k dnešnému dňu zverejnený nie je).  

Oznamované informácie bude prevádzkovateľ 

platformy povinný poskytnúť aj predávajúcemu 

podliehajúcemu oznamovaniu, ktorého sa týkajú, 

a to v rovnakej lehote.  

Oznámenie o výbere členského štátu  

V tejto súvislosti tiež pripomíname, že ak 

oznamujúci prevádzkovateľ platformy pôsobí vo 

viacerých členských štátoch (napr. má 

prevádzkareň mimo krajiny svojho sídla), vzniká 

mu v týchto štátoch aj povinnosť oznámiť, ktorý 

členský štát si vybral pre plnenie povinností 

vyplývajúcich z DAC7. Na Slovensku je táto 

lehota do 15 dní odkedy sa subjekt stane 

oznamujúcim prevádzkovateľom platformy.  

Pre oznámenie sa použije formulár 

elektronického oznámenia Oznámenie o výbere 

členského štátu pre DAC7/DPI a oznámenie o 

zmene údajov (OZN_CS_DAC7), ktorý je 

zverejnený na webovom sídle Finančného 

riaditeľstva SR. 

Registrácia prevádzkovateľa 

platformy usadeného mimo EÚ 

Ak oznamujúci prevádzkovateľ platformy je 

usadený mimo EÚ a nie je kvalifikovaným 

prevádzkovateľom platformy kvalifikovaného 

nečlenského štátu, upozorňujeme, že sa naňho 

vzťahuje osobitná registračná povinnosť. Ak sa 

bude registrovať v SR, bude potrebné sa 

registrovať elektronicky na Daňovom úrade 

Bratislava, a to bezprostredne po začatí 

vykonávania činnosti prevádzkovateľa 

platformy.  

Pre uvedené slúži formulár Žiadosť o 

registráciu, oznámenie zmeny údajov, žiadosť 

o zrušenie registrácie DAC7/DPI (REGDAC7) 
zverejnený na webovom sídle Finančného 

riaditeľstva SR. 

Povinnosť preverenia predávajúceho 

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy má 

povinnosť preverovať predávajúcich v zákonom 

definovanom rozsahu. Toto overovanie je 

potrebné vykonať do 31. decembra príslušného 

oznamovacieho obdobia. Pri predávajúcich, 

ktorí boli na platforme zaregistrovaní k 1. januáru 

2023, je overovanie možné vykonať v dlhšej 

lehote, a to do 31. decembra 2024. 

https://accace.sk/dac7-povinnosti-prevadzkovatelov-digitalnych-platforiem/
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.541.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.541.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.542.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.542.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.542.html
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Súčinnosť predávajúceho 

Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť 

oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy pri 

preverovaní. Ak požadované informácie 

neposkytne ani po opakovaných dvoch 

výzvach prevádzkovateľa, hrozí mu, že 

prevádzkovateľ platformy mu zruší jeho účet 

a zabráni mu sa na platforme registrovať. 

Prevádzkovateľovi je to dané ako jeho povinnosť 

takto konať. 

Odporúčanie 

Prevádzkovateľom digitálnych platforiem 

odporúčame nastaviť si svoje interné systémy 

a zmluvné vzťahy s predávajúcimi tak, aby 

boli schopní zbierať požadované údaje a plniť 

povinnosti plynúce z DAC7. Za neoznámenie 

požadovaných informácii o predávajúcich 

správcovi dane a neplnenie povinnosti 

preverovať predávajúceho hrozí v Slovenskej 

republike sankcia až do 10 000 EUR, za 

nesplnenie oznamovacej povinnosti o výbere 

členského štátu do 3 000 EUR a za nesplnenie 

hore uvedenej registračnej povinnosti do 5 000 

EUR. Pokuta môže byť uložená aj opakovane. 

V prípade, že by vám vznikli pri implementácii 

týchto pravidiel nejaké otázky, radi vám 

poskytneme našu súčinnosť. 

 

 

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje 

všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo 

poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho 

vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá zodpovednosť 

a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na 

základe informácií uvedených v newsletteri 

Prihláste sa na odber noviniek! 

 
Odoberať novinky! 

 

https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt  

Katarína Balogová 

Tax Director 

E-Mail: katarina.balogova@accace.com 

Tel: +421 232 553 000 

O Accace Slovensko 

V Accace Slovensko združujeme viac ako 120 odborníkov, ktorých spája spoločné nadšenie pre pokrok, 

nové technológie a osobný prístup. Z poskytovateľa tradičných služieb sme sa rokmi skúseností 

posunuli na strategického partnera v poradenstve a outsourcingu – prepájame vaše potreby s našimi 

riešeniami. Vďaka širokej škále komplexných služieb z oblasti účtovníctva, daní, miezd, HR či práva, 

nám dôverujú startupy, malé a stredné firmy a globálne korporácie. Sme aktívnymi partnermi startup a 

fintech komunít. Právne služby poskytuje naša advokátska kancelária Accace Legal. V rámci skupiny 

Accace združujeme viac ako 800 odborníkov a poskytujeme služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete 

nás v Bratislave, Košiciach a Trenčíne. 

O Accace Circle 

Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov – 

profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb s odborným prístupom a medzinárodnými 

skúsenosťami. S globálnym zastúpením vo viac ako 50 krajinách a tímom s takmer 2 500 odborníkmi, 

Accace Circle poskytuje služby viac ako 15 000 klientom, najmä stredným a veľkým medzinárodným 

spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo Accace Circle spracováva okolo 200 000 

výplatných pások mesačne. 

Viac na www.accace.sk a www.circle.accace.com  

https://www.facebook.com/accace.slovakia
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
mailto:katarina.balogova@accace.com
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://circle.accace.com/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Newsflash

