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NEWSLETTER 2/2021 

 

 

V najnovšom vydaní Newslettera Vám prinášame nasledujúce témy: 
 

1. Saldokonto finančnej správy...............................................................................................................1 

2. Návrh novely Daňového poriadku od 1.1.2022..…..……………………………………………………...2 

3. Navrhované zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty.............................................………….......3 

 

 
 

1. Saldokonto finančnej správy 

Finančná správa je svojím novým proklientským riešením opäť raz bližšie ku svojim používateľom 

a digitalizácii. Spomínanou novinkou je sprístupnenie osobného účtu daňového subjektu alebo inak povedané 

saldokonta, daňovníkom. Daňovník tak bude mať možnosť disponovať vlastným prístupom k svojmu 

osobnému účtu bez potrebnej komunikácie s finančnou správou, čiže kdekoľvek a kedykoľvek za pomoci 

portálu finančnej správy. Na jednej strane bude mať daňovník efektívnejšiu kontrolu nad svojím účtom a na 

druhej strane finančná správa od tohto riešenia očakáva zlepšenie plnenia daňových povinností zo strany 

daňovníkov. 

Saldokonto bude prístupné všetkým daňovým subjektom, ktoré s finančnou správou komunikujú 

elektronicky. Prístup môžu mať aj používatelia s obmedzeným prístupom k službám finančnej správy rovnako, 

ako používatelia s plným prístupom, ktorí majú prístup ku saldokontu vytvorený automaticky. Používatelia s 

obmedzeným prístupom však musia mať vyznačené oprávnenie pre osobný účet. Toto oprávnenie sa získava 

v súlade so štandardnými pravidlami prístupu k službám finančnej správy, napríklad na základe právneho 

postavenia alebo plnej moci. V opačnom prípade, ak používatelia týmto oprávnením nedisponujú, musia 

požiadať daňový úrad o vyznačenie oprávnenia pre prezeranie saldokonta. Ku každému saldokontu môže mať 

prístup aj viacero oprávnených používateľov. 

Ak majú používatelia prístup ku konkrétnemu saldokontu, tak majú sprístupnené vždy všetky dáta 

daného saldokonta v štruktúrovanej forme. Tieto dáta môžu byť napríklad údaje týkajúce sa predpisov 

preddavkov, uhradených alebo neuhradených predpisov, nevrátených nadmerných odpočtov alebo preplatkov 

a podobne. Tieto údaje budú vždy aktualizované k predchádzajúcemu dňu, ako je deň zobrazenia na portáli 

finančnej správy.  

Veríme, že tento inovatívny projekt finančnej správy bude prínosný nielen pre samotnú finančnú 

správu, ale poteší aj samotných používateľov a prinesie očakávanú transparentnosť a účinnosť.  
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2. Návrh novely Daňového poriadku od 1.1.2022 

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona 

o správe daní („daňový poriadok“). Medzi najvýznamnejšie navrhované zmeny patria: 

 

1. Zrušenie registračných kartičiek – Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže nebude správca dane 

zasielať daňovým subjektom osvedčenia o registrácii. Tiež sa ruší povinnosť predkladať ich správcovi 

dane za účelom zápisu zmien a aj povinnosť toto osvedčenie vrátiť. 

 

2. Zavedenie verejného indexu daňovej spoľahlivosti ako transparentného a objektívneho hodnotenia 

daňových subjektov na základe plnenia povinností voči finančnej správe. V prípade výborného 

hodnotenia budú mať daňové subjekty nárok na zákonom stanovené benefity, napr. zníženie sumy za 

úhradu záväzného stanoviska alebo za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia, 

zníženie pokút a dlhšie lehoty na vyjadrenie sa správcom dane. V opačnom prípade budú dostávať 

daňové subjekty tzv. „malusy“, napr. skrátenie lehoty na splnenie si povinností v súvislosti s vykonávaním 

daňového úkonu na 8 dní. V prípade nesúhlasu s hodnotením bude mať daňový subjekt nárok podať 

námietku. 

 

Oproti súčasnému stavu, sa podrobnosti o nárokoch, kritériách, podmienkach a zásadách, na základe 

ktorých sa bude uvedeným daňovým subjektom určovať ich index daňovej spoľahlivosti, ako aj spôsob, 

akým sa bude určovať, budú zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR. 

 

3. Zavedenie inštitútu vylúčenia fyzickej osoby – Tento inštitút umožní správcom dane vydať rozhodnutie o 

vylúčení fyzickej osoby, ktorá je štatutárom daňového subjektu a ktorá vážnym spôsobom porušuje svoje 

daňové povinnosti. Následkom rozhodnutia o vylúčení je, že vylúčená fyzická osoba, nesmie vykonávať 

funkciu štatutára alebo člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti 

alebo družstve. Doba, na ktorú môže správca dane fyzickú osobu rozhodnutím vylúčiť, je až tri roky od 

právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení, pričom fyzická osoba sa môže voči rozhodnutiu odvolať. Vylúčená 

fyzická osoba nebude môcť podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania ani 

návrh na obnovu konania. 

 

Uvedené ustanovenie sa navrhuje v súvislosti s úpravou diskvalifikácie osôb v Obchodnom zákonníku, 

ako aj v zákone o súdoch. 

 

4. Zníženie poplatku za záväzné stanoviská - V zmysle návrhu novely daňový subjekt po novom zaplatí 

spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko sumu vo výške 1 000 eur, pričom vysoko spoľahlivý daňový 

subjekt zaplatí polovicu tejto sumy.  
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3. Navrhované zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty 

Ministerstvo financií SR predložilo dňa 26.4.2021 návrh novely, ktorou sa okrem iného dopĺňa aj zákon o dani 

z pridanej hodnoty. Navrhuje sa prijatie súboru legislatívnych opatrení, ktorých spoločným cieľom je zlepšenie 

výberu DPH. 

 

Medzi navrhované zmeny patria: 

 

- Zavedenie povinnosti platiteľovi dane oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR čísla všetkých vlastných 

bankových účtov, ktoré používa na vykonávanie podnikateľskej činnosti podliehajúcej DPH, a tiež každú 

zmenu/zrušenie bankového účtu. V prípade, ak sa nepodnikateľské účty stanú podnikateľskými, zmenu 

treba oznámiť ešte pred začatím využívania účtov na podnikanie. Zároveň v prípade nadmerného odpočtu 

daňový úrad vráti preplatok dane len na niektorý z oznámených bankových účtov platiteľa. Zoznam 

bankových účtov by mal byť zverejnený Finančným riaditeľstvom SR na jeho webovom sídle.  

- Zavedenie novej skutočnosti pri ručení za daň, ak platiteľ dane, ktorý bude príjemcom zdaniteľného plnenia 

v tuzemsku od iného platiteľa, a v čase vzniku daňovej povinnosti by mal alebo mohol vedieť, že časť alebo 

celá daň nebude dodávateľom zaplatená. Ručenie za daň bude možné uplatniť v prípade, ak protihodnota 

bude uhradená na účet dodávateľa, ktorý nie je v zozname bankových účtov alebo na účet inej osoby. 

- Zavedenie nového spôsobu úhrady dane z dodania tovaru alebo služby uskutočneného platiteľom 

v tuzemsku, v cene ktorého bola dodávateľom uplatnená daň. Cieľom tohto opatrenia je umožniť vyhnúť 

sa potenciálnemu uplatneniu ručenia za daň voči platiteľovi dane, ktorý je odberateľom a ktorý v čase 

vzniku daňovej povinnosti vedieť mal alebo vedieť mohol, že jeho dodávateľ daň uvedenú na faktúre úplne 

alebo čiastočne nezaplatí. Podstatou tohto osobitného spôsobu zaplatenia dane je, že daň uvedenú na 

faktúre nezaplatí odberateľ v cene zdaniteľného plnenia dodávateľovi, ale fakturovanú sumu rozdelí tak, že 

dodávateľovi zaplatí len základ dane a daň zaplatí na osobný účet daňovníka. 

 

Povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR vlastný bankový účet sa navrhuje do 30.11.2021, ostatné 

zmeny by mali byť účinné od 1.1.2022. 
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Tento Newsletter je produktom TPA. 

S pozdravom, 

 

Váš TPA tím. 

 

Kontakt:   

TPA Slovensko 

Blumental Offices II  

Nám. Mateja Korvína 1 

811 07 Bratislava 

 

TPA Slovensko 

Letná 27 

040 01 Košice 

 

Tel.: +421 (02) 57 351 111  

 

www.tpa-group.sk 

www.tpa-group.com  

 

Ak si želáte dostávať pravidelné informácie, prihláste sa k odoberaniu Newslettera na našej webovej stránke. 
 

IMPRESSUM Informácie obsiahnuté v tomto dokumente slúžia iba na všeobecné informačné účely. Ak sa rozhodnete použiť ich v praxi, odporúčame tak 

urobiť až na základe odbornej konzultácie v rámci ktorej je možné posúdiť všetky aspekty konkrétneho prípadu. Tento dokument nenahrádza odborné 

poradenstvo, a preto TPA nemôže niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku použitia tu uvedených informácií. 
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