Spravodajca 04/2021
V tomto Spravodajcovi Vás chceme oboznámiť s pripravovanou novelou Daňového poriadku a
Zákona o DPH, ktorá bude rozširovať inštitút ručenia za daň a v tejto súvislosti zavádza
povinnosť oznamovať finančnej správe bankové účty.
Novela Daňového poriadku a Zákona o DPH a ručenie za daň
Súčasťou novely Daňového poriadku je aj novela Zákona o DPH, ktorej jedným z cieľov je
rozšíriť inštitút ručenia za daň. Uvedené sa má uskutočniť v dvoch častiach – s navrhovanou
účinnosťou k 15.11.2021 a k 1.1.2022.
Oznamovanie bankových účtov
Prvá časť zmien s účinnosťou od 15.11.2021 má zaviesť povinnosť platiteľov DPH oznamovať
finančnej správe bankové účty ktoré používajú, resp. budú používať na svoju ekonomickú
činnosť.
Oznamovacia povinnosť sa bude týkať tuzemských aj zahraničných účtov. Už existujúce
bankové účty budú platitelia povinní oznámiť finančnej správe od 15.11.2021 do 30.11.2021.
V návrhu zákona sa predpokladá aj možnosť oznamovať tzv. cashpoolove účty. Ak tak daňový
subjekt urobí, bude sa tento účet považovať za jeho účet. Oznámením cashpoolového účtu sa
ručiteľom za daň stáva aj osoba, ktorá cashpoolový účet vlastní.
Na oznámený bankový účet bude správca dane poukazovať nadmerný odpočet.
Oznámenie sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky, na tlačive, ktorého vzor určí FRSR.
Finančná správa má zabezpečiť predvyplnenie tlačiva s údajmi, ktoré má k dispozícii a daňový
subjekt doplní len čísla bankových účtov, ktoré doposiaľ finančná správa nemá k dispozícii
(napr. zahraničné bankové účty).
Údaje o bankových účtoch daňových subjektov budú zverejnené na www stránke finančnej
správy.
Ručenie za daň
Od 1.1.2022 je účinná druhá časť zmien, ktoré sa týkajú rozšírenia inštitútu ručenia za daň
o situáciu, keď faktúra za dodanie tovaru alebo služby bude zaplatená na iný bankový účet, ako
bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových
účtov dodávateľa, ktoré boli oznámené finančnej správe.
V tejto súvislosti sa pre odberateľa zavádza možnosť, aby odberateľ zaplatil daň uvedenú na
faktúre priamo na finančnú správu, na účet dodávateľa určený správcom dane pre platenie daní
(osobný
účet
daňovníka
pre
platenie
daní
tzv.
OÚD
dodávateľa
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud)
a tým sa vyhol ručeniu za daň.
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Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo. Ak by došlo pri
použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za prípadné chyby
a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych záležitostí Vám odporúčame
obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.
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