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Nová oznamovacia povinnosť pre platiteľov DPH 

od 15. novembra 2021 
 

Pripravovaná novela zákona o DPH so sebou 

prinesie novú oznamovaciu povinnosť pre 

všetkých platiteľov DPH. Do platnosti by mala 

vstúpiť už 15. novembra 2021, pričom 

oznamovaciu povinnosť si bude potrebné splniť 

do 30. novembra 2021. 

V novele zákona sa navrhuje ustanoviť 

povinnosť platiteľa dane oznámiť všetky čísla 

bankových účtov, ktoré využíva na podnikanie. 

Účtom, ktorý platiteľ využíva na podnikanie sa 

rozumie každý účet, na ktorý prijme alebo 

z ktorého odošle platbu za dodanie tovarov 

a služieb, ktoré sú predmetom dane z pridanej 

hodnoty na Slovensku. Nejedná sa pritom iba 

o plnenia s 10 či 20 percentnou DPH, ale aj 

o oslobodené plnenia, či plnenia, pri ktorých sa 

uplatňuje prenos daňovej povinnosti. 

Platiteľ je povinný nahlásiť: 

 každý vlastný účet vedený u poskytovateľa 

platobných služieb alebo u zahraničného 

poskytovateľa platobných služieb. Teda 

v prípade, že má vedený zahraničný účet 

a využíva ho na podnikanie, je potrebné 

nahlásiť aj ten. 

 účty iných osôb, ak ich využíva v súvislosti 

so svojím podnikaním. Týmto rozumieme 

situáciu, ak platiteľ prijme platbu súvisiacu 

s jeho podnikaním na iný ako vlastný účet 

alebo vykoná úhradu súvisiacu s jeho 

podnikaním z iného ako vlastného účtu. 

V tomto prípade je potrebné nahlásiť nielen 

číslo účtu, ale aj osobu, ktorá je majiteľom 

účtu. 

 novozaložené účty, v prípade, že ich chce 

používať na podnikanie. Tieto účty je 

povinný nahlásiť bezodkladne po ich 

založení.  

V prípade, ak by platiteľ chcel začať používať 

na podnikanie vlastný alebo cudzí už existujúci 

bankový účet, je potrebné ho nahlásiť ešte 

predtým ako sa prvýkrát použije. 

Akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie 

týkajúce sa bankového účtu, je potrebné 

oznámiť bezodkladne. 

Zoznam bankových účtov bude zverejnený 

a sprístupnený na webe finančnej správy 1. 

anuára 2022. Tento zoznam má slúžiť na 

kontrolu pre platiteľa v pozícii odberateľa. 

Všetky prípadné úhrady by mali byť odoslané 

na účet, ktorý sa nachádza v tomto zozname. 
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V opačnom prípade, ak by dodávateľ 

neodviedol DPH, môže daňový úrad vymáhať 

túto DPH od odberateľa. 

Oznámenie platiteľ podá prostredníctvom 

elektronickej podateľne na tlačive, ktorého vzor 

zverejní finančná správa. 

 

V prípade, že platiteľ uvedie v oznámení 

nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, 

daňový úrad mu môže uložiť pokutu až do 

výšky 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty 

prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku 

trvania protiprávneho stavu. 

 

Za tím AUDITOR 

 Ing. Jana Sadloňová 

Oddelenie daňového poradenstva 

T: +421 2 544 14 660 

E: jana.sadlonova@auditor.eu  

 

Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické, či daňové poradenstvo. 

Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutie, ktoré 

sa čitateľ rozhodne učiniť na základe tohto materiálu, nepreberáme zodpovednosť. 
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