
 

 

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

 

Informácia  

o podmienkach na vrátenie omylom uhradenej platby na účet iného 

daňového subjektu 

 

Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a  doplnení 

niektorých zákonov (ďalej „daňový poriadok“) sa rozumie daňovým preplatkom suma 

platby, ktorá prevyšuje splatnú daň. 

 

V zmysle § 55 ods. 11 daňového poriadku správca dane je povinný prijať každú platbu, aj 

keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, 

ako by ju zaplatil daňový subjekt. Ten, kto platbu za daňový subjekt vykonal, môže 

požiadať o jej preúčtovanie. 

 

Správca dane preúčtuje túto platbu na účet, ktorý mu pridelil na platbu, v lehote do 30 dní 

od  podania žiadosti vo výške, v akej ju eviduje ako daňový preplatok. Za deň platby 

sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu toho, kto platbu vykonal. 

 

Podmienky vrátenia preplatku 

 

Pre vrátenie preplatku musia byť splnené nasledovné podmienky: 

 

 daňový subjekt, ktorý platbu vykonal, musí podať žiadosť o jej preúčtovanie, 

 existencia preplatku na strane iného daňového subjektu, ktorému bola poukázaná platba, 

 preplatok nie je možné použiť na úhradu daňovej pohľadávky na dani, daňového 

nedoplatku na dani, splatného preddavku na daň, exekučných nákladov a hotových 

výdavkov, daňovej pohľadávky na inej dani, daňového nedoplatku na inej dani, splatného 

preddavku na daň na inej dani, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách alebo 

nie  je možné ho použiť na kompenzáciu daňového nedoplatku, splatného preddavku 

na  daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách u iného správcu dane alebo 

nie  je možné ho použiť na úhradu pohľadávky členského štátu podľa osobitného 

predpisu; resp. sa takto použil len čiastočne, 

 preplatok je väčší ako 5 eur; suma preplatku sa nezaokrúhľuje, a preto preplatok sa vráti, 

ak je v minimálnej výške 5,01 eur. 

 

Poznámka: 

Daňový preplatok nemožno vrátiť/preúčtovať po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane; 

takýto preplatok je príjmom štátneho rozpočtu. 
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Príklad: 

Spoločnosť ABC, s.r.o. uhradila daň z príjmu právnických osôb dňa 25.2.2017 vo výške 

1200,- eur omylom na účet iného daňového subjektu spoločnosti Agrantt, s.r.o.,  preto 

požiadala o vrátenie mylne uhradenej platby. Správca dane evidoval nedoplatok na dani 

z príjmov za zdaňovacie obdobie 2015 u spoločnosti Agrantt, s.r.o. vo výške 500,- eur. 

Z dôvodu, že správca dane evidoval nedoplatok u subjektu, na účet ktorého bola platba 

omylom uhradená, preplatok vo výške 700,- eur bude vrátený na účet daňového subjektu, 

ktorý platbu vykonal - spoločnosť ABC, s.r.o. 

 

Poznámka:  

Rozdiel mylne uhradenej platby vo výške 500 eur , ktorý bol použitý na úhradu daňovej 

pohľadávky, spoločnosť ABC, s.r.o. môže vymáhať v občianskoprávnom konaní od 

spoločnosti Agrantt, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Centrum podpory pre dane 

august 2017 

 

 


