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Od 01.01.2022 bude finančná správa na svojom webovom sídle viesť zoznam 
nahlásených čísel bankových účtov, a to v rámci zverejňovaných údajov platiteľov dane z 

pridanej hodnoty.

Podnikateľom vzniká pri úhrade kúpnej ceny na základe faktúry,
povinnosť sledovania bankových účtov svojich dodávateľov.

(pozn. platí pre platcov DPH)

Od 01.01.2022 bude finančná správa vracať platiteľom dane nadmerné odpočty DPH, 
preplatky, prevýšenie dane pri mimoriadnom daňovom priznaní, len na nahlásený ban-

kový účet.

Zoznamy bankových účtov

Každý platiteľ dane z pridanej hodnoty je povinný do 30. novembra 2021 oznámiť 
Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, každý vlastný účet vedený u poskytovateľa 
platobných služieb, alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude 

používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa zákona o DPH.

Pre novovzniknutých podnikateľov, ktorí sa registrujú pre DPH po 30. novembri 2021, táto 
povinnosť vzniká už pri registrácii.

Na osoby registrované podľa § 7, § 7a zákona o DPH a neplatiteľov, sa táto povinnosť 
nevzťahuje.

Finančná správa bude za účelom zefektívnenia daného procesu zasielať predvyplnené 
tlačivo podnikateľom registrovaným pre DPH k 15.11.2021 automaticky, a to do ich 

elektronických schránok na portáli finančnej správy.

Predvyplnené tlačivo bude následne doručované aj všetkým platiteľom, ktorí sa pre DPH 
zaregistrujú po 15.11.2021.

V rámci predvyplnených tlačív, podnikatelia aktualizujú údaje o svojich bankových 
účtoch.

Oznámenie bankových účtov



Ak podnikateľ uhradí kúpnu cenu za dodaný tovar alebo služby na iný účet, ako je uve-
dený v zozname, stáva sa ručiteľom dane z uhradenej faktúry pre prípad, ak by túto daň 

dodávateľ neodviedol.

Ručenie za daň

V prípade, ak dodávateľ požaduje úhradu kúpnej ceny za dodaný tovar alebo služby na iný 
bankový účet, ako ten, ktorý je zverejnený v zozname, a odberateľ má pochybnosti o tom, 
že ním zaplatená daň nebude z časti, alebo v plnom rozsahu odvedená, odberateľ môže 
vykonať úhradu celej kúpnej ceny na účet zverejnený v zozname, ktorý sa nachádza na 

webovom sídle finančnej správy.

Realizáciou takejto úhrady, sa daňový subjekt vyhne ručeniu za neodvedenú daň zo 
strany dodávateľa.

Ďalšou možnosťou je úhrada dane za dodaný tovar, alebo služby, a to priamo na účet 
správcu dane, ktorý je vedený pre dodávateľa.

Zbavenie sa zodpovednosti

JUDr. Maroš Prosman


