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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

1/DP/2020/IM 

Informácia k oznamovacej povinnosti fyzických a právnických osôb pri 

zmene skutočností uvedených pri registrácii  
Doplnené dňa 9.9.2020 

 

V zmysle § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ak nastane zmena skutočnosti, ktorá bola uvedená pri registrácii, alebo ktorá má za následok 

zrušenie registrácie k niektorej dani, má daňový subjekt povinnosť oznámiť tieto zmeny správcovi dane  

v lehote do 30 dní pri každej zmene odo dňa, kedy zmena nastala. 

 

Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny v registri vykoná správca dane 

z úradnej moci, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti. 

 

Fyzická osoba pri registrácii je povinná uviesť: 

1. meno a priezvisko, 

2. adresu trvalého pobytu, 

3. rodné číslo, 

4. identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené, 

5. miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu, 

6. svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky, 

7. dane, ku ktorým žiada registráciu, 

8. splnomocnenca na doručovanie, ak ide o fyzickú osobu podľa § 9 ods. 11 daňového poriadku  

9. ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov, (napr. zákon č. 595/2003 Z. z., 98/2004 Z. z, 

222/2004 Z. z. 582/2004 Z. z. a ďalšie) 

  

Právnická  osoba pri registrácii je povinná uviesť: 

1.obchodné meno, 

2.sídlo, 

3.identifikačné číslo organizácie, 

4.svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky, 

5.dane, ku ktorým žiada registráciu, 

6.štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu konať, ak také údaje nie sú 

uvedené v obchodnom registri,  

7.splnomocnenca na doručovanie, ak ide o právnickú osobu podľa § 9 ods. 11 daňového poriadku,  

8.ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov(napr. zákon č. 595/2003 Z. z., 98/2004 Z. z, 

222/2004 Z. z. 582/2004 Z. z. a ďalšie)  
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Poznámka: 

 Ak dôjde k zmene ktoréhokoľvek  z horeuvedených údajov u  fyzickej, resp. právnickej osoby, vzniká 

povinnosť každú zmenu oznámiť správcovi dane. 

Číslo účtu daňový subjekt s účinnosťou od 01.01.2020 správcovi dane nemá povinnosť oznámiť. Banka a 
pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne oznámiť daňovému úradu príslušnému podľa sídla alebo trvalého 
pobytu podnikateľa, ktorý je ich klientom, číslo každého zriadeného a každého zrušeného bežného účtu a 
vkladového účtu podnikateľa, ktorý je alebo bol ich klientom, a to do 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, 
v ktorom bol taký účet zriadený alebo zrušený . 
 

Spôsob a forma oznamovacej povinnosti 

  

          Ak sa oznámenie o zmene skutočností podáva elektronickými prostriedkami (daňový subjekt má povinnosť 

komunikovať elektronicky), podáva sa cez stránku finančnej správy (www.financnasprava.sk) - osobnú 

internetovú zónu – katalóg formulárov dvoma spôsobmi, a to cez:  

a) Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej 

hodnoty. 

Vzor: 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.478.html 

 
b) Podanie pre FS - Register  - Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky. 

 

          Ak sa oznámenie o zmene skutočností nepodáva elektronickými prostriedkami, oznámenie je možné 

zaslať poštou alebo osobne miestne príslušnému správcovi dane (miestna príslušnosť u fyzickej osoby je daná 

trvalým pobytom /bydliskom/ fyzickej osoby a u právnickej osoby je daná sídlom právnickej osoby). 

 

          Daňový subjekt v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali zmeny, alebo požiadal o zrušenie registrácie, je 
povinný predložiť správcovi dane aj osvedčenie o registrácii (kartička DIČ), ak je potrebné nahlásené zmeny 
zapísať do osvedčenia o registrácii.  
   
           
Poznámka: 

 Správca dane pri nesplnení oznamovacej povinnosti uloží sankciu od 30 eur. 

 

Príklad: 

Právnickej osobe na základe podaného daňového priznania k DPH vznikol nadmerný odpočet 850 eur. Daňový 

subjekt pri registrácii neoznámil číslo účtu. Ako vráti správca dane nadmerný odpočet, ak pri registrácii nebolo 

oznámené číslo účtu? 

Odpoveď: 

Ak správca dane neeviduje číslo bankového účtu, môže zaslať nadmerný odpočet poštovným poukazom na sídlo 

právnickej osoby. 

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica  
                      Centrum podpory pre dane  
                      August 2020 

                     Doplnené 9.9.2020 
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