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 2/Ost/2019/IM 

Informácia k platbe dani z poistenia 

 

Daň z poistenia (ďalej len „daň“) je upravená v článku I  zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z poistenia“), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2019. 

Zákonom o dani z poistenia sa nahrádza 8 %-ný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia 

podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Cieľom tejto informácie je oboznámiť platiteľov dane (ďalej len „platiteľ“) s platobnými inštrukciami potrebnými pre 

uskutočnenie platby dane. 

Zdaňovacím obdobím platiteľa je v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o dani z poistenia kalendárny štvrťrok. 

Platiteľ je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vznikne povinnosť platiť splatnú 

daň, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia (§ 10 ods. 2 

zákona o dani z poistenia). V zmysle uvedeného budú platitelia prvýkrát podávať daňové priznanie k dani 

z poistenia ako aj platiť daň v termíne do 30.4.2019. 

 

Spôsob platby, číslo účtu a označenie platby 
 
Platbu dane z poistenia je možné zrealizovať bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa na účet správcu 
dane, číslo účtu: 

501219 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN 

 

Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt 

vygenerovať sám. Na prevod účtu do formátu IBAN je možné použiť generátor IBAN -

GENERÁTOR/VALIDÁTOR. 

 

Platbu je potrebné označiť podľa vyhlášky MF SR č.378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení 

neskorších predpisov: 

 číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza, 

 číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, 

 variabilným symbolom, 

 sumou platby dane v eurách a eurocentoch, 

 informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné. 

 

https://www.pokladnica.sk/_img/Documents/sluzby/IBAN/IBAN_generator_validator.html
https://www.pokladnica.sk/_img/Documents/sluzby/IBAN/IBAN_generator_validator.html
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Variabilný symbol sa v súlade s vyhláškou MF SR č. 378/2011 Z. z. tvorí nasledovne: 

 prvé štyri číslice označujú druh platby dane:  daň na úhradu – 1700 

 ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva: QQRRRR, pričom QQ označuje 

kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok 

 

napr. VS za I. štvrťrok 2019: 1700412019 

 

Upozornenie: 

Za deň platby sa považuje pri bezhotovostných prevodoch z účtu deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového 

subjektu alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala.  

 

 

Platobná inštrukcia pre platby zo zahraničia – SEPA prevody 

Banka príjemcu*: STATNA POKLADNICA 
Radlinskeho 32 

810 05 Bratislava 

Slovakia 

BIC/SWIFT*:  SPSRSKBAXXX 

 

Číslo účtu príjemcu*:  501219  – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN 

Názov účtu príjemcu:  Daň z poistenia 

Adresa príjemcu:   Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

Kód krajiny:   SK 

Účel prevodu:   napr. variabilný symbol 

*povinné údaje 

 

 

Platobná inštrukcia pre platby zo zahraničia – korešpondenčné bankovníctvo – SWIFT  (ide o cezhraničný 

prevod, ktorý nespĺňa podmienky pre SEPA prevod): 
 
Banka príjemcu*: STATNA POKLADNICA 

Radlinskeho 32 

810 05 Bratislava 

Slovakia 

BIC/SWIFT*:  SPSRSKBAXXX 

 

Sprostredkujúca banka príjemcu*:  Vseobecna uverova banka, a.s. 

Mlynske Nivy 1 

829 90 Bratislava 

Slovakia 

BIC/SWIFT*:    SUBASKBXXXX 

 

Číslo účtu príjemcu*:  501219 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN 

Názov účtu príjemcu*:  Daň z poistenia 

Adresa príjemcu:   Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

Účel prevodu:   napr. variabilný symbol 

*povinné údaje 
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Poznámka: 

Bližšie informácie k platbám zo zahraničia nájdete na stránke Štátnej pokladnice www.pokladnica.sk. 

 

 

Úhrada platby v hotovosti poštovým poukazom na účet 
 
Daň je možné uhradiť aj v hotovosti poštovým poukazom na účet. Pri takejto platbe je potrebné použiť poštový 
poukaz na účet typu RI (číslo účtu v tvare IBAN), ktorým je platba poukázaná na účet správcu dane vedený v 
Štátnej pokladnici. Na poštovom poukaze je potrebné uviesť: 
 

 adresáta: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná ul. č 63, 974 01 Banská Bystrica 

 odosielateľa, 

 číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza v tvare IBAN, 

 variabilný symbol platby, 

 sumu platby v eurách a eurocentoch, 

 informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné v správe pre adresáta. 

 

Upozornenie: 

Za deň platby pri platbe v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane sa považuje deň, keď 

pošta prijala platbu.  

 

V prípade oneskoreného zaplatenia dane bude vyrubený úrok z omeškania podľa § 156 daňového poriadku. 

 

 

 

Vypracovalo:   Finančné riaditeľstvo SR  

  Centrum podpory pre dane 

Marec 2019 

 

 

http://www.pokladnica.sk/

