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Informácia k vypusteniu zábezpeky na daň zo zákona o DPH 

 

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o 

DPH) dochádza s účinnosťou od 1.1.2019 k vypusteniu inštitútu zábezpeky na daň (§ 4c zákona o DPH), ktorý 

bol zavedený do zákona o DPH od 1.10.2012 ako jeden z nástrojov boja proti daňovým únikom a týkal sa 

vymedzeného okruhu osôb. To znamená, že po 31.12.2018 daňový úrad pri registrácii pre DPH podľa § 4 zákona 

o DPH, resp. pri zmene registrácie podľa § 5 alebo § 6 na registráciu podľa § 4 zákona o DPH už viac nebude 

vydávať rozhodnutie o zložení zábezpeky potenciálnym rizikovým subjektom.   

Zároveň sa novelou zákona o DPH dopĺňa prechodné ustanovenie (§ 85kg ods. 2 novelizovaného zákona 

o DPH), v zmysle ktorého sa všetky rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané do 31.decembra 2018, t. j.  

pred dňom nadobudnutia účinnosti novelizovaného zákona o DPH, pri ktorých ešte nedošlo k uplynutiu 12 

mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky na daň, rušia. Dotknutému okruhu osôb daňový úrad tak vráti zábezpeku 

na daň alebo jej časť  zloženú peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu najneskôr do 28.februára 2019 

za podmienky, že predmetná zábezpeka alebo jej časť nebola do 31.decembra 2018 použitá na úhradu 

nedoplatkov na DPH. Pred týmto vrátením daňový úrad primerane uplatní postup podľa § 79 ods. 1 zákona č. 

563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Príklad 

Žiadateľovi (s.r.o.) o registráciu pre DPH bola rozhodnutím zo strany DÚ  uložená povinnosť  zložiť zábezpeku na 

daň vo výške 20 000 eur so splatnosťou  20.4.2018. Žiadateľ zložil zábezpeku na daň peňažnými prostriedkami 

v plnej výške na účet daňového úradu dňa 17.4.2018 a bol zaregistrovaný za platiteľa dane. Nakoľko žiadateľ 

uhrádzal vlastnú daňovú povinnosť v zákonom stanovenej lehote, zábezpeka na daň nebola do 31.12.2018 

použitá na úhradu nedoplatku na DPH.  Dňom 1.1.2019 dochádza k vypusteniu inštitútu zábezpeky na daň (§ 4c 

zákona o DPH). Daňový úrad neeviduje ku dňu vrátenia u žiadateľa daňové pohľadávky a ani iné daňové 

nedoplatky a žiadateľovi vráti zábezpeku v plnej výške. Zábezpeku vráti najneskôr do 28. februára 2019. 
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