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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 
 

Informácia 
k platbe odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia za rok 2018   

 

Od 1. januára 2019 je účinný nový zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
Ustanovenie § 68a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o poisťovníctve“), ktorý 
upravuje odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia (ďalej len „odvod“) sa s účinnosťou od  
1. januára 2019 vypúšťa. Odvodu bude však i naďalej podliehať poistné z poistných zmlúv za podmienok 
stanovených v prechodných ustanoveniach k úprave účinnej od 1. januára 2019 podľa § 205a ods. 2 
zákona o poisťovníctve. 
Upozornenie: 
Ustanovenie § 68 zákona o poisťovníctve, ktorý upravuje platenie odvodu z prijatého poistného z povinného 
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z činnosti 
vykonávanej na území Slovenskej republiky zostáva v platnosti. 
 
 
PLATBA ODVODU ZA ROK 2018 
 
Podľa § 205a - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019 zákona o poisťovníctve poisťovňa, 
poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odviesť do 31. januára 2019 
odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 
2018 za mesiac december 2018 na osobitný príjmový účet Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty; 
ustanovenia § 68a ods. 2 až 4 v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa uplatnia rovnako. 

Na základe uvedeného odvod za rok 2018 je splatný: 
Ø do 31. decembra 2018 za mesiace január až november 2018 (platba odvodu vyplýva z ustanovenia § 68a 

zákona o poisťovníctve v znení účinnom do 31.12.2018) 
Ø do 31. januára 2019 za mesiac december 2018 
 
Spôsob platby 
 
Platbu odvodu je možné zrealizovať bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa odvodu na účet správcu 
dane, číslo účtu: 

501198 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN 
variabilný symbol 1700112018 (odvod za obdobie 1.-11.2018, splatný do 31.12.2018) 
variabilný symbol 1700122018 (odvod za obdobie 12. 2018, splatný do 31.1.2019) 

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

ü číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba odvodu uhrádza, 
ü číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba odvodu uhrádza, 
ü variabilným symbolom, 
ü sumou platby odvodu v eurách a eurocentoch, 
ü informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné. 

 
Upozornenie: 
Za deň platby pri bezhotovostných prevodoch z účtu u poskytovateľov platobných služieb sa považuje deň, keď 
bola platba odpísaná z účtu platiteľa odvodu. 
 
 
Platobná inštrukcia pre platby zo zahraničia – SEPA prevody 
 
Banka príjemcu: STATNA POKLADNICA 

Radlinskeho 32 
810 05 Bratislava 
Slovakia 

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX 
 
Číslo účtu príjemcu: 501198 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN 
Názov účtu:  odvod časti poistného 
Adresa príjemcu:  Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 
Kód krajiny:  SK 
Účel prevodu:  VS (1700112018 alebo 1700122018) 
 
Poznámka: 
SEPA prevod – prevod v mene EUR, s uvedeným správnym BIC kódom banky príjemcu, s uvedeným účtom 
príjemcu v správnom tvare IBAN, s inštrukciou pre poplatky SHA – platiteľ/príjemca, banka platiteľa zapojená do 
SEPA Credit Transfer schémy. 
SEPA krajiny – členské krajiny EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 
Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA. 
 
 
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: 501198 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN 
Názov účtu:  odvod časti poistného 
Adresa príjemcu:  Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 
Účel prevodu:  VS (1700112018 alebo 1700122018) 
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Odvod je možné uhradiť aj v hotovosti poštovým poukazom na účet. Pri takejto platbe je potrebné použiť 
poštový poukaz na účet typu RI (číslo účtu IBAN), ktorým je platba poukázaná na účet správcu dane vedený  
v Štátnej pokladnici. Na poštovom poukaze je potrebné uviesť: 

ü adresáta: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná ul. č 63, 974 01 Banská Bystrica 
ü odosielateľa, 
ü číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba odvodu uhrádza v tvare IBAN, 
ü variabilný symbol platby, 
ü sumu platby v eurách a eurocentoch, 
ü 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. 
 
 
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ 
 
Platiteľ odvodu je povinný odvedenie odvodu písomne oznámiť Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty, 
Radlinského 37, Bratislava najneskôr do troch pracovných dní od jeho vykonania na tlačive Oznámenie 
platiteľa odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a zákona o poisťovníctve 
(ďalej len „oznámenie“), ktoré nájdete na stránke www.financnasprava.sk/Formuláre/Vzory tlačív vydaných FR 
SR, MF SR a orgánmi EÚ/Iné vzory tlačív. 
Oznámenie je povinný podať elektronickými prostriedkami subjekt, ktorý je uvedený v ustanovení § 14 ods. 1 
daňového poriadku ako prílohu elektronického formulára VP_DANv15 Všeobecné podanie – Správa daní. Ostatní 
môžu podať oznámenie aj v papierovej forme. 
V poli „Celkový objem prijatého poistného“ oznámenia by sa malo  jednať o prijaté poistné za obdobie od 
1.1.2018 do 30.11.2018 resp. od 1.12.2018 do 31.12.2018. V poli „Celkový počet poistných zmlúv“ by mali byť 
všetky poistné zmluvy, ktoré boli v sledovanom období (január – november, resp. december) platné aspoň jeden 
deň, aj keď ku koncu sledovaného obdobia už nemusia byť platné. Následne ďalší riadok „Z toho - počet 
poistných zmlúv spadajúcich pod odvod“ je podmnožinou riadku „Celkový počet poistných zmlúv“, a ten by mal 
obsahovať len počet poistných zmlúv,  z ktorých sa v danom období platil poistný odvod. 
Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia sa zaokrúhľuje na desiatky eurocentov nadol. 
Tlačivo Oznámenia platiteľa odvodu časti poistného neuvádza, v akých čiastkach sa majú údaje v oznámení 
uvádzať. Ak je poistné platené nie v celých sumách, v stĺpci základ pre odvod sa budú uvádzať údaje  
s presnosťou na dve desatinné miesta. Následne vyčíslený (aj čiastkový na jednotlivých riadkoch oznámenia) 
odvod sa zaokrúhli na desiatky eurocentov nadol. 
Za nepodanie/oneskorené podanie oznámenia bude vyrubená pokuta podľa § 155 daňového poriadku za správny 
delikt – nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 154 daňového poriadku. 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR 

Centrum podpory pre dane 
December 2018 


