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NOVÉ PRAVIDLÁ RUČENIA ZA ODPOČÍTANÚ DPH.
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Zmena nastáva aj vo formulári, prostredníctvom ktorého bude platiteľ oznamovať 

platobné účty ako aj informácie o nich. Pre tieto účely FSSR pripravuje samostatný 

formulár dostupný na ich webovom portáli.

Rovnako má platiteľ dane povinnosť oznámiť akúkoľvek doplňujúcu informáciu, resp. 

zmenu týkajúcu sa platobného účtu.

Povinnosť nahlásiť tento typ účtu vzniká platiteľovi bezodkladne odo dňa, kedy sa 

stal platiteľom dane alebo odo dňa, kedy si takýto platobný účet zriadil. Pri už 

existujúcich účtoch je potrebné tieto nahlásiť do 30. novembra 2021.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty zavádza od 15. novembra 2021 zmeny 

týkajúce sa povinnosti nahlasovania tuzemských ako aj zahraničných platobných 

účtov využívaných na podnikateľské účely, ktoré súvisia s predmetom dane podľa 

zákona o DPH. Informácia sa týka bankových aj nebankových inštitúcií. 
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Z novely plynie povinnosť pre každého platiteľa (odberateľa) si v deň podania 

platobného príkazu pri úhrade faktúr overiť, či bankový účet dodávateľa, je v deň 

uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov na portáli Finančnej 

správy.

S účinnosťou od 1.1.2022 sa do zákona o DPH dopĺňa nové pravidlo týkajúce sa 

ručenia za daň z pridanej hodnoty (§ 69 ods. 14). Ide o krok súvisiaci so správnym a 

včasným spôsobom odvodu daňovej povinnosti plynúcej z titulu dane z pridanej 

hodnoty.

V praxi to teda bude znamenať, že osoba (odberateľ) ručí za DPH z 

predchádzajúceho stupňa, ktorú si odpočítal vo svojim priznaní, ak si dodávateľ 

nesplnil svoju povinnosť uhradiť DPH do štátneho rozpočtu a zároveň odberateľ 

uhradil faktúru na účet dodávateľa, ktorý nebol v zozname zverejnenom na 

Finančnej správe.
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O SPOLOČNOSTIACH  MANDAT

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. 

Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. 

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

v súčasnosti 57 kvalifikovaných pracovníkov.

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

čitateľ urobí na základe tohto vydania.

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.


