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História a vývoj daňového úradu
rok 2002 – vznik DÚ VDS

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (DÚ VDS) vznikol 01.05.2002 so zámerom zjednotiť správu daní
daňových subjektov s obratom nad 1 miliardu Sk a všetkých finančných inštitúcií (banky, poisťovne,
zaisťovne), ktoré sa nachádzali na území bratislavského kraja.

Pôvodná miestna príslušnosť daňových subjektov prešla z:

 Daňových úradov Bratislava I až VI

 Daňového úradu Malacky

 Daňového úradu Pezinok

 Daňového úradu Senec

Počet zamestnancov ..... 70

Počet daňových subjektov ..... 150
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História a vývoj daňového úradu
rok 2013 – celoslovenská pôsobnosť

Od 01.01.2013 bola na základe novely zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní
a poplatkov rozšírená pôsobnosť DÚ VDS na celé územie Slovenskej republiky pre daňové subjekty
s obratom nad 40 mil. Eur a finančné inštitúcie.

Počet zamestnancov ..... 100

Navýšenie počtu daňových subjektov na ..... 633
(z 291, t. j. nárast o 342 DS) 

Z dôvodu optimálnej geografickej dostupnosti boli 
vytvorené referáty v mestách:

 Žilina

 Banská Bystrica

 Košice
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História a vývoj daňového úradu
rok 2017 – presun medzinárodného zdaňovania

K 01.02.2017 DÚ VDS prevzal celú agendu medzinárodného zdaňovania od iných daňových  úradov -

výkon daňových kontrol dane z príjmov právnických osôb so zameraním na medzinárodné zdaňovanie a 

transferové oceňovanie 

Okrem výkonu DK aj posudzovanie žiadostí

o odsúhlasenie metódy transferového

oceňovania a žiadostí o korešpondujúcu

úpravu základu dane

Postupné navýšenie zamestnancov na ..... 145

(z toho 80 % kontrolóri)
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História a vývoj daňového úradu
rok 2019 – vznik Ú VHS

Od 01.07.2019 bol na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe zriadený

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (Ú VHS) a do jeho pôsobnosti patria:

 banky alebo pobočky zahraničných bánk,

 poisťovne a zaisťovne a pobočky zahraničných poisťovní a zaisťovní,

 obchodníci s cennými papiermi, 

 dôchodkové správcovské spoločnosti alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti,

 platobné inštitúcie,

 subjekty so statusom schválený hospodársky subjekt,

 daňové subjekty, ktoré dosiahli za každé z dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období ročný 

obrat 40 mil. Eur a viac. 

5



Transformácia DÚ VDS na Ú VHS - východiská

Programové vyhlásenie vlády 

SR na roky 2016 - 2020

Zámer podporiť vznik Ú VHS, a to 

transformáciou DÚ VDS. 

Úlohou Ú VHS je zabezpečiť 

osobitný servis pre VHS pôsobiace 

na Slovensku. 

Sledované ciele: zvýšiť efektívnu 

komunikáciu s FS v daňovej 

a colnej agende, metodická 

podpora pri riešení sporných 

otázok a vytváranie správnej praxe 

pre dosiahnutie právnej istoty.

Cieľový model FS

Akceptovaný vedením FS v júni 

2018, definuje viac ako 30 

rozvojových iniciatív. 

Iniciatíva vytvorenia Ú VHS je 

jednou z tých zmien, ktorá 

predpokladá realizáciu prínosov     

v najbližšom období formou 

pilotných riešení.

Zákon č. 35/2019 Z. z.                   

o finančnej správe

V § 6, ktorý nadobudol účinnosť      

k 1.7.2019, definuje Úrad pre 

vybrané hospodárske subjekty, 

jeho pôsobnosť a úlohy.

§ 318 ods. 3

„Daňový úrad pre vybrané daňové 

subjekty podľa predpisov účinných 

do 30. júna 2019 je od 1. júla 2019 

Úradom pre vybrané hospodárske 

subjekty podľa tohto zákona.“
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Rozšírenie definície subjektov v pôsobnosti Ú VHS

Banky a pobočky 

zahraničných bánk
ročný obrat
> 40 mil. €Poisťovne a 

zaisťovne

Od 01.07.2019

SHS + 

žiadatelia o 

SHS

Obchodníci 

s cennými 

papiermi

DSS a DDS
Platobné 

inštitúcie

Stav do 30.6.2019

§ 6 ods. 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe
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Členenie daňových subjektov v pôsobnosti Ú VHS
k 1.1.2022
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VHS registrované na 
DzPo a poistný odvod                      

214

Finančné 
inštitúcie

111

SHS
64

VHS 
"obratové"

718

1 107 daňových subjektov

VHS
661

VHS aj SHS
57

DS s obratom 

> 40 mil. Eur

Banky a 
pobočky zahr. 

bánk
29

Obchodníci s 
cennými 
papiermi

27

Poisťovne a 
zaisťovne

34

DSS/DDS
9

Platobné 
inštitúcie

12

111 finančných inštitúcií



Úlohy Ú VHS

 správa osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach,

 správa osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií (od 1.1.2021 zrušený),

 koordinovanie získavania podkladov pre rozhodovaciu činnosť CÚ vo veci vydávania povolení                    

na zjednodušený postup a rozhodovacia činnosť vo veci udelenia statusu SHS, 

 pomoc a konzultácie pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zjednodušený postup                                     

a pred podaním žiadosti o udelenie statusu SHS, 

 informovanie o uplatňovaní colných predpisov,

 zabezpečenie spracovania individuálnych a konsolidovaných účtovných výkazov,

 rozhodovanie o vrátení správnych poplatkov a vymáhanie správnych poplatkov,

 rozhodovanie v konaní o udelení statusu SHS a výmena informácií s colnými orgánmi ostatných                     

členských štátov a Európskou komisiou,

 ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.
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Nové procesy vykonávané na Ú VHS                             
od 1.7.2019
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riadenie programu vzájomnej spolupráce (tzv. Cooperative Compliance)

udeľovanie statusu SHS

colné monitorovanie

monitorovanie v oblasti spotrebných daní

Avšak, samotný výkon hlavných colných a SPD procesov ostáva v kompetencií príslušných CÚ a pobočiek CÚ 

a Ú VHS je v prípade potreby o nich informovaný  v reálnom čase prostredníctvom manažéra vzťahu s klientom.



Riadenie programu vzájomnej spolupráce 
„Cooperative Compliance“

• FS má dlhodobú snahu prispôsobovať sa celosvetovým trendom v daňovom a colnom prostredí. 

• Verejné povedomie a reputácia je pre spoločnosti kľúčová a ich daňové a colné správanie môže ovplyvniť 

významné množstvo stakeholderov, od zákazníkov, dodávateľov, investorov až po médiá  a širokú verejnosť. 

• Preto FS ponúka možnosť poukázať na úroveň transparentnosti vybraného subjektu ako spoľahlivého 

partnera, ktorý si plní svoje daňové a colné povinnosti v súlade s pravidlami. 

• Nástrojom je „Program vzájomnej spolupráce“ spustený na Ú VHS.

• Koncept je v rôznych úrovniach využívaný vo viac ako 24 krajinách sveta a predpokladá schopnosť subjektu 

potvrdiť, že jeho daňové, a v prípade SR aj colné riziká, sú primerane spravované a ním predložené 

informácie a výkazy sú presné a úplné.
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Manažér vzťahu s klientom
„Key account manager“

Procesy colnej   

koordinácie                   
• sleduje stav posudzovania žiadostí           

o SHS a zjednodušených postupov, 
zaťaženosť subjektov kľúčovými 
colnými agendami, 

• spolupracuje pri analýze rizika pri 
vyhľadávacej, pátracej a kontrolnej 
činnosti 

• spolupracuje pri rozhodovaní vo 
vybraných oblastiach (nomenklatúrne 
zatriedenie tovaru, stanovenie colnej 
hodnoty a pôvodu tovaru a pod.) 

Procesy koordinácie       

v oblasti SPD

• zisťuje stav vydaných povolení, 

oprávnení, potvrdení a osvedčení    

k SPD 

• spolupracuje pri vyhľadávacej,

pátracej a kontrolnej činnosti              

v rámci správy SPD

• spolupracuje pri výkone daňového 

dozoru (nad pohybom a držbou 

predmetu dane, nad tlačou a nakla-

daním s kontrolnými známkami)

Program vzájomnej 

spolupráce

• prvý kontakt so subjektom, ktorý ašpiruje 

na vstup do Programu vzájomnej 

spolupráce (prípravná fáza)

• následne zabezpečuje činnosti, ktorými 

dosahuje maximalizáciu spokojnosti 

klienta a FS pri vzájomnej spolupráci
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Organizačná štruktúra Ú VHS

Odd. daňovej 

kontroly 7

Odd. daňovej 

kontroly 6

Odd. daňovej 

kontroly 8

Odd. správy daní 

a exekúcií

Odd. podporných 

činností a analýz
Úsek kontroly

Oddelenie 

SHS

Kancelária 

riaditeľa

Odd. daňovej 

kontroly 4

Odd. daňovej 

kontroly 5

Odd. daňovej 

kontroly 2

Odd. daňovej 

kontroly 3

Odd. daňovej 

kontroly 1

Riaditeľ Ú VHS

Oddelenie SHS sa od 1.7.2019 presunulo z CÚ Žilina a začlenilo sa priamo pod riaditeľa

Ú VHS. Referent oddelenia SHS zodpovedá za procesnú oblasť registrácie SHS

v spolupráci s miestne príslušným CÚ, DÚ, FR SR, Dopravným úradom, KÚFS a členskými

štátmi EÚ. Výkon činností referenta SHS vyplýva z Colného kódexu a povinnosti

oznamovať colným orgánom iných členských štátov skutočnosti, ktoré by mohli brániť

udeleniu povolenia SHS v inom členskom štáte, a naopak ak je požiadaný iným colným

orgánom o preverenie splnenia kritérií SHS, Ú VHS musí prostredníctvom oddelenia SHS

poskytnúť povinnú konzultáciu žiadajúcemu colnému orgánu.

Námestník riaditeľa
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 Banky 

 Poisťovne

 Obchodníci 

s cennými 

papiermi

 Platobné 

inštitúcie

 DDS a DSS

 DzP a 

účtovníctvo

 Regulovaný 

odvod 

 DPH

 Severné, 

stredné a 

východné 

Slovensko

 Medzinárodné 

zdaňovanie

 Bratislava, 

Trenčín, 

Nitra

 DPH 

 Bratislava

 Medzinárodné 

zdaňovanie

 Bratislava, 

Trnava

 Medzinárodné 

zdaňovanie

 DSS/DDS

 DzP a účtovníctvo

 Regulovaný odvod

 Severné 

a stredné 

Slovensko

Úsek kontroly

Odd. daňovej 

kontroly 1

Odd. daňovej 

kontroly 2

Odd. daňovej 

kontroly 3

Odd. daňovej 

kontroly 4

Odd. daňovej 

kontroly 5

Odd. daňovej 

kontroly 6

Odd. daňovej 

kontroly 7

Odd. daňovej 

kontroly 8

Organizačná štruktúra Ú VHS – úsek kontroly

 Medzinárodné 

zdaňovanie

 DSS/DDS

 DzP a 

účtovníctvo

 Regulovaný 

odvod

 Východné 

Slovensko
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Počet zamestnancov Ú VHS 142, z toho úsek kontroly 101



Hrubý výnos daní za rok 2021 za Ú VHS
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Suma                      

v tis. Eur

1 131 932

DPFO - závislá činnosť 1 131 485

DPFO - podnikanie 447

1 399 870

114 256

2 257 569

10 384

4 914 012

DzMV a cestná daň

Spolu

z toho

Druh dane 

DPFO

DPPO

Daň vyberaná zrážkou

DPH

DPFO
23,03 %

DPPO
28,49 %

Daň vyberaná 
zrážkou
2,33 %

DPH
45,94 %

DzMV a cestná daň
0,21 %


