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ČO PRINESIE NOVELA ZÁKONA O SPRÁVE DANÍ A POPLATKOV A O 
ZMENÁCH V  SÚSTAVE ÚZEMNÝCH FINAN ČNÝCH ORGÁNOV ? 

What will bring the amendmentory act of tax administration and charges and 
the changes in the constitution of regional financial organs? 

Jana Ivančíková 

Dňom 1.9.2007 vstúpi do platnosti novelizovaný zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách 
v sústave územných finančných orgánov č. 511/1992. Novela zákona o správe daní a poplatkov 
prešla rozsiahlou úpravou. 

Zákon o správe daní a poplatkov umožňuje zastupovanie viacerých daňových subjektov pred 
jedným správcom dane, čiže umožňuje ustanoviť zástupcu na základe splnomocnenia na 
doručovanie písomností elektronickými prostriedkami. 

V časti zákona, ktorý pojednáva o daňovej kontrole sa dopĺňajú a upravujú niektoré pravidlá pri 
daňovej kontrole. Novela zákona zavádza lehotu, v ktorej môže daňový subjekt predkladať počas 
priebehu daňovej kontroly dôkazy, ktoré slúžia k preukázaniu skutočností a to v lehote ôsmich 
pracovných dní počnúc dňom doručenia protokolu o výsledku zistenia. Vyjadrenie daňovníka bude 
možné zaznamenať formou dodatku k protokolu o výsledku zistenia. 

Do novely zákona sa zaviedla nová registračná povinnosť, ktorá platí pre fyzické osoby, ktoré 
prenajímajú nehnuteľnosť. Registračná povinnosť je povinná do tridsiatich dní od skončenia 
mesiaca, v ktorom došlo k tejto skutočnosti. Ak je už fyzická osoba zaregistrovaná u príslušného 
správcu dane, prenájom nehnuteľností je povinná správcovi dane oznámiť. Registračná povinnosť 
sa bude vzťahovať i na fyzické osoby, ktoré poberajú príjem zo závislej činnosti a prenajímajú 
nehnuteľnosť. Registračná povinnosť u správcu dane sa bude týkať aj osôb, ktoré majú bydlisko 
mimo územia Slovenskej republiky a prenajímajú nehnuteľnosť v Slovenskej republike. 

Nesplnenie registračnej povinnosti bude mať za následok pokutu vo výške 2 000 Sk až 100 000 Sk. 

V prechodných ustanoveniach bude platiť pre fyzické osoby, ktoré nemali registračnú povinnosť 
podľa doteraz platnej právnej úpravy, povinnosť registrácie u príslušného správcu dane najneskôr 
do 31. decembra 2007. 

Novelou zákona sa ustanovuje lehota na oznámenie zmien príslušnému správcovi dane na 30 dňovú 
lehotu (doteraz bola lehota 15 dňová). 

Podľa nových znení zákona všetky poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti a doplnkové 
dôchodkové spoločnosti budú mať povinnosť na základe výzvy správcu dane poskytovať všetky 
informácie príslušné v medziach daňového konania. Poisťovne budú poskytovať údaje o výplatách 
poistného plnenia jedenkrát ročne, vždy do tridsiatich dní po skončení príslušného kalendárneho 
roka. 

Zmena v zákone nastala aj pri pokutách pri daňových priznaniach. Ak daňovník podal dodatočné 
daňové priznanie, na základe ktoré si znížil nadmerný odpočet dane v daňovom priznaní ešte pred 
vrátením nadmerného odpočtu alebo pred započítaním nadmerného odpočtu, tak správca dane mu 
pokutu pri podaní tohto dodatočného daňového priznania neudelí. 

Ale v prípade, že daňovník podal dodatočné daňové priznanie, na základe ktorého dôjde k zmene 
z nadmerného odpočtu na vlastnú daňovú povinnosť ešte pred vrátením nadmerného odpočtu alebo 
pred započítaním nadmerného odpočtu, v tomto prípade mu správca dane uloží pokutu len 
z vlastnej daňovej povinnosti, ktorá je uvedená v dodatočnom daňovom priznaní. 
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Výška pokút za oneskorené podanie daňového priznania bude najmenej 1 000 Sk pre fyzickú osobu, 
2 000 Sk pre právnickú osobu, maximálna pokuta bude 500 000 Sk. 

V novele sa rozšírila platná klauzula pri dodatočnom daňovom priznaní pri daňovej kontrole aj na 
riadne daňové priznanie. Daňové priznanie nebude môcť daňový subjekt podať správcovi dane po 
doručení oznámenia o výkone daňovej kontroly a to za obdobie, ktorého sa daňové priznanie týkalo, 
až do momentu ukončenia daňovej kontroly. V prípade, ak sa daňová kontrola začne bez jej 
predchádzajúceho oznámenia, ani v tomto prípade nebude môcť daňový subjekt podať daňové 
priznanie. 

Novela definuje obdobia, v ktorých je možné podať dodatočné daňové priznanie alebo hlásenie na 
zníženie daňovej povinnosti. Sú to štyri roky od konca roka v ktorom: 

•••• vznikla daňová povinnosť podať daňové priznanie 

•••• bol daňový subjekt daň povinný zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie 

•••• daňovému subjektu vznikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo mu vznikol 
nárok na vrátenie dane 

 

V prípade, ak daňový subjekt v lehote viac ako dvanásť mesiacov odo dňa splatnosti dane je 
v omeškaní s platením dane, a ak celková dlžná suma za všetky dane je viac ako 1 000 000 Sk, 
správca dane má povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu na daňovníka, ak ešte nezačal 
daňové exekučné konanie. 

V prechodných ustanoveniach je zakotvené, že daňové konania, ktoré začali a neboli ukončené do 
31. augusta 2007, bude sa v nich pokračovať podľa zákona, ktorý bol platný k tomuto dátumu. 

V našej právnej úprave dochádza často k neustálym zmenám v zákonoch a legislatívnych rámcoch. 
Práve z tohoto dôvodu som sa snažila poukázať na najdôležitejšie zmeny, ktoré boli prijaté novelou 
zákona č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 
predpisov v znení neskorších predpisov. Novela sa týka tak ako fyzických osôb, tak i právnických 
osôb v priamej súvislosti so správcom dane, teda príslušným daňovým orgánom. 

 

Abstrakt   

V príspevku som sa zamerala na novelizovaný zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách 
v sústave územných finančných orgánov, ktorého znenie vstúpi do platnosti od 1. septembra 2007 a 
niektoré body v zákone nadobudnú účinnosť od 1. októbra 2007. Poukázala som na dôležité zmeny, 
ktoré sa budú týkať ako fyzických, tak i právnických osôb a mojou snahou bola jednotlivé znenia 
zákona vysvetliť. 

 

Klí čová slova: dane, zákon, daňový subjekt, správca dane, registračná povinnosť 

 

Summary 

In our legal regulations are many changes. I focused on the law, which is oriented by tax 
administration. This rules will change by 1. September 2007 and in this amendment have change 
many rules for personal entinty and for business entity in direct cooperation with the taxing 
authority. 
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