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ZATRIEDENIE DAŇOVÝCH SUBJEKTOV PODĽA INDEXU DAŇOVEJ SPOĽAHLIVOSTI.

1. Vysoko spoľahlivý subjekt

2. Spoľahlivý subjekt

Čo to pre Vás znamená? Prečítajte si nižšie:

3. Nespoľahlivý subjekt

Vážený klient,

Finančná správa Slovenskej republiky aktuálne zasiela informácie o zatriedení 

daňových subjektov podľa indexu daňovej spoľahlivosti do 3 kategórií:
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/ jedná sa o automatický úkon zo strany daňového alebo colného exekútora, 

kedy sa pred exekúciou uprednostní napr. spísanie zápisnice, predvolanie, 

vykonanie miestneho zisťovania atď.

ź Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri 

rešpektovaní podmienok správcu dane - §81/7 DP,

ź Uprednostňovanie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového 

nedoplatku pre začatím daňového exekučného konania,

ź Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote 15 dní - §53/4 DP,

ź Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou v 

prípade preverovania nadmerného odpočtu,

ź Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na DPPO inak v odôvodnených 

prípadoch v súlade s §42/10 ZDP,

Benefity

ź Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na DzMV inak v odôvodnených 

prípadoch v súlade s §10/11 ZoDzMV,

ź Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na DPFO inak v odôvodnených 

prípadoch v súlade s §34/4 ZDP),

1. VYSOKO SPOĽAHLIVÝ SUBJEKT

/ daňový a colný exekútor by mal vyhovieť každej žiadosti

/ jedná sa o automatický úkon zo strany správcu dane
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/ jedná sa o automatický úkon, kedy kontrolór by mal zástupcu alebo subjekt 

kontaktovať telefonicky alebo osobne, prípadne mailom

ź Zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia 

konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne a rozhodnutia 

o odsúhlasení použitia metódy ocenenia - §17/7 + §18/4 ZDP,

ź Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v 

splátkach,

ź Možnosť určenia termínu začatia daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti 

nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dohodou so správcom dane,

ź Zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu, 

ź Možnosť určenia miesta výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti 

nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dohodou so správcom dane,

ź Automatické vrátenie spotrebnej dane bez vykonania daňovej kontroly v 

hodnote nižšej ako 1000 EUR,

ź Vyhovenie žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň,

ź Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním DK 

alebo miestneho zisťovania,

ź Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci DK na kontrolu oprávnenosti 

nadmerného odpočtu,

ź Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového 

nedoplatku,

/ jedná sa o automatický úkon, kedy kontrolór by mal zástupcu alebo subjekt 

kontaktovať telefonicky alebo osobne, prípadne mailom

/ 1000 EUR vs. 500 EUR

/ 30 000 EUR vs 15 000 EUR alebo 10 000 EUR vs. 5 000 EUR

/ neposudzujú sa podmienky na portáli FS SR

/ neposudzujú sa podmienky na portáli FS SR

Benefity

ź Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na DPPO inak v odôvodnených 

prípadoch v súlade s §42/10 ZDP,

ź Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na DPFO inak v odôvodnených 

prípadoch v súlade s §34/4 ZDP,

2.  SPOĽAHLIVÝ SUBJEKT
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ź Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na DzMV inak v odôvodnených 

prípadoch v súlade s §10/11 ZoDzMV,

ź Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote 15 dní - §53/4 DP,

ź Uprednostňovanie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového 

nedoplatku pre začatím daňového exekučného konania,

ź Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri 

rešpektovaní podmienok správcu dane - §81/7 DP,

ź Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou v 

prípade preverovania nadmerného odpočtu,

ź Možnosť určenia termínu začatia daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti 

nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dohodou so správcom dane,

ź Možnosť určenia miesta výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti 

nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dohodou so správcom dane,

ź Automatické vrátenie spotrebnej dane bez vykonania daňovej kontroly v 

hodnote nižšej ako 1000 EUR,

ź Vyhovenie žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň.

/ jedná sa o automatický úkon zo strany daňového alebo colného exekútora, 

kedy sa pred exekúciou uprednostní napr. spísanie zápisnice, predvolanie, 

vykonanie miestneho zisťovania atď.

/ daňový a colný exekútor by mal vyhovieť každej žiadosti

/ jedná sa o automatický úkon zo strany správcu dane

/ jedná sa o automatický úkon, kedy kontrolór by mal zástupcu alebo subjekt 

kontaktovať telefonicky alebo osobne, prípadne mailom

/ jedná sa o automatický úkon, kedy kontrolór by mal zástupcu alebo subjekt 

kontaktovať telefonicky alebo osobne, prípadne mailom

ź Skrátená lehota na splnenie si povinnosti v súvislosti s DK, vyrubovacím 

konaním alebo miestnym zisťovaním

Obmedzenia

3.  NESPOĽAHLIVÝ SUBJEKT

/ lehota 8 dní - lehotu nemožno predĺžiť
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Zoznam používaných skratiek:

FS SR - Finančná správa Slovenskej republiky

DPPO – daň z príjmov právnických osôb

DPFO – daň z príjmov fyzických osôb

DzMV – daň z motorových vozidiel

DK – daňová kontrola

DP – Zákon č. 563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

ZDP – Zákon č. 595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov

ZoDzMV – Zákon č. 361/2014 Z. z. - Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov
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MANDAT CONSULTING, k.s.

MANDAT AUDIT, s.r.o.

Námestie SNP 15

811 01 Bratislava

TEL: 00421 2 571 042 11

FAX: 00421 2 571 99

EMAIL: office@mandat.sk

WEB: www.mandat.sk

We are a member of HLB International, the global advisory and accounting network 

O SPOLOČNOSTIACH  MANDAT

V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje 

v súčasnosti 57 kvalifikovaných pracovníkov.

Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. 

MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené v roku 2004 ako 

daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej doby našej existencie 

poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva a auditu menším, stredným aj 

nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na území Slovenskej republiky. 

Dlhoročná spolupráca so zahraničnými poradenskými spoločnosťami spojená 

s kompetenciou slovenských daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať 

poradenstvo pre klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.

MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré si 

čitateľ urobí na základe tohto vydania.

Ak by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu 

prijímateľov NEWSLETTRA, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese: 

news@mandat.sk

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte. 


