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1) Novela zákona o správe daní (daňového poriadku)  

zavedenie záväzného stanoviska k uplatňovaniu daňových predpisov; zmeny v zverejňovaní informácii 
o daňových subjektoch porušujúcich zákon alebo neplniacich si daňovú povinnosť

 

Zámer opatrenia:     zavedenie  inštitútu záväzného stanoviska v daňovej oblasti, zníženie administratívnej náročnosti 

pri registračnom konaní a upravenie niektorých ustanovení daňového poriadku na základe poznatkov z praxe 

s cieľom zefektívniť správu daní. 

Obsah opatrenia: 

• Správca daní nebude prihliadať na umelé transakcie a štruktúry vytvorené za účelom neželanej optimalizácie 

daňovej povinnosti 

• S cieľom informovať verejnosť sa: 

o  budú zverejňovať údaje o porušení ustanovení zákona alebo osobitného predpisu na webe 

finančného riaditeľstva alebo prostredníctvom masmédií 

o  budú oznamovať mená, priezviská a adresy fyzických osôb alebo názov a sídlo právnických osôb tomu, 

kto na účet týchto osôb vykonal platbu dane 

o  sprístupnia čísla účtov na webe finančného riaditeľstva, ktoré správca dane pridelil daňovým 

subjektom na platbu dane 

• V súvislosti so zverejňovaním údajov o porušení ustanovení zákona, nebude toto predstavovať porušenie 

daňového tajomstva 

• Pokiaľ daňový subjekt zistí, že daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená, nadmerný odpočet alebo 

nárok na vrátenie dane má byť nižší, ako bol správcom dane priznaný, musí podať dodatočné daňové priznanie 

do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom predmetné skutočnosti zistil 

• Osoba predvolaná na výpoveď pri správe daní je povinná sa na predvolanie dostaviť a neúčasť je možné 

ospravedlniť iba zo závažných dôvodov alebo dôvodov hodných osobitného zreteľa; po opakovanom 

neúspešnom predvolaní je správca dane oprávnený dať takúto osobu predviesť 

• Finančné riaditeľstvo vymaže z tzv. čiernej listiny tých platiteľov dane, u ktorých pominuli dôvody, pre ktoré do 

nej boli zapísaní a súčasne neporušili žiadne daňové povinnosti za uplynulých 12 mesiacov; zároveň sa zavádza 

nový zoznam, v ktorom budú uvedení vymazaní platitelia dane z DPH  spolu s dátumom ich zápisu a výmazu 

z čiernej listiny 

• Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom a zaobchádzať s ňou 

rovnako, ako by ju zaplatil daňový subjekt; ten kto platbu vykonal môže požiadať o jej preúčtovanie; za deň 

platby sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu toho, kto platbu vykonal 

• Pri daňovom registračnom konaní sa vypúšťa povinnosť uvádzať v žiadosti o registráciu hlavný predmet činnosti, 

ak je daňovým subjektom právnická osoba nebude musieť uvádzať ani dane, ku ktorým žiada registráciu 

a v žiadosti o registráciu uvedú iba štatutárny orgán alebo osoby, ktoré nie sú uvedené v obchodnom registri  

• Od 1.9. 2014 sa zavádza nový inštitút tzv. záväzné stanovisko k uplatňovaniu daňových predpisov, o vydanie 

ktorého bude môcť finančné riaditeľstvo požiadať daňový subjekt 

• Žiadosť o záväzné stanovisko bude podliehať úhrade; daňový subjekt spolu so žiadosťou zaplatí: 

o  1% zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej 4 000 € a najviac 30 000 €, ak žiada 

o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného daňového predpisu 

o  2%, najmenej 5000 € a najviac 30 000 €, k uplatneniu dvoch a viac daňových predpisov 

o  3%, najmenej 6000 € a najviac 30 000 €, k uplatneniu daňových predpisov, pričom ide o opakované 

obchodné prípady 

• Žiadosť o záväzné stanovisko musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané 

a ktoré budú podkladom pre vydanie záväzného stanoviska a musí tiež obsahovať návrh na uplatnenie postupu 

podľa príslušných ustanovení daňových predpisov, právne posúdenie a sumu predpokladaného obchodného 

prípadu  

• Záväzné stanovisko sa nevydá ak: je potrebné uplatniť právny predpis iného štátu, alebo ak daňový subjekt žiada 

o záväzné stanovisko ku skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré už bolo podané daňové 

priznanie 

• Finančné riaditeľstvo vydá záväzné stanovisko v lehote 60 dní od doručenia žiadosti alebo jej doplnenia, ak to 

nie je možné, tak so súhlasom žiadateľa maximálne do 6 mesiacov; jeho obsahom bude vyjadrenie ku všetkým 

v žiadosti uvedeným skutočnostiam a časový a vecný rozsah záväznosti 
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• Záväzné stanovisko bude záväzné pre správcu dane a druhostupňový orgán; nebude záväzné iba ak: 

o  daňový subjekt neuplatnil postup v ňom uvedený 

o  sa preukáže, že rozhodujúce skutočnosti, na základe ktorých bolo vydané, nie sú splnené 

o  sa zmenila právna úprava na základe ktorej bolo stanovisko vydané 

o  obchodný prípad, ku ktorému bolo vydané je v rozpore s právnymi predpismi, obchádza ich alebo 

zastiera iný právny úkon 

o  vo veci právoplatne rozhodol súd  

Názory proponentov: 

• Novela je v záujme zlepšenia a zatraktívnenia podnikateľského prostredia s cieľom priniesť inovatívne možnosti 

a ponuky stimulujúce podnikanie. 

• Chceme zlepšovať podnikateľské prostredie, chceme zvyšovať mieru informovanosti podnikateľských subjektov 

a aj vymožiteľnosť práva. 

Názory oponentov: 

• Výška odplaty za vypracovanie záväzného stanoviska je neprimerane vysoká. 

• Považujeme za náročné v mnohých prípadoch vopred odhadnúť hodnotu obchodného prípadu. 

• Vypracovanie záväzného stanoviska môže viesť k výkonu následnej daňovej kontroly, čo odradí daňové subjekty 

od jeho používania. 

 
Primárny zdroj:  :  :  :  Novela zákona (č. 435/2013) o správne daní (daňového poriadku)  
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4553 

Stav opatrenia v legislatívnom procese:    Schválené v NRSR 29.11.2013 v 3. čítaní; účinnosť od: 1.1.2014 

Navrhovateľ:        Ministerstvo financií SR  


