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FAQs - často kladené otázky k DAC7/DPI 

Všeobecné otázky k automatickej výmene informácií 

oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem 

 

Legislatívny rámec výmeny DAC7/DPI 

Dňa 22. marca 2021 bola prijatá SMERNICA RADY (EÚ) 2021/514 (Smernica DAC7), ktorou sa 

mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0514&from=SK 

 

Smernica DAC7 je implementovaná do legislatívy SR zákonom č. 250/2022 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“). 

442/2012 Z. z. - Zákon o medzinárodnej pomoci a spolup... - SLOV-LEX 

 

Mimo členských štátov EÚ sa výmenou informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem 

zoberajú Modelové pravidlá pre oznamovanie alebo Model Rules for Reporting by Digital Platform 

Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy. 

Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig 

Economy - OECD 

 

Čo je predmetom výmeny informácií v zmysle DAC7/DPI? 

Predmetom výmeny DAC7/DPI sú informácie o predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu, ktorí 

vykonávajú vybrané činnosti, ktoré sú definované v § 22h písm. i) zákona. Konkrétne informácie, 

ktoré oznamujúci prevádzkovateľ platformy oznamuje sú uvedené v § 22i ods. 1 zákona. 

 

V zmysle § 22h písm. o) zákona sa za predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu považujú 

predávajúci, ktorí sú rezidentmi na daňové účely v SR alebo členskom štáte EÚ alebo v zmysle 

§ 22p ods. 1 zákona sú rezidentmi v niektorom z kvalifikovaných nečlenských štátov. 

 

Kto má povinnosť registrovať sa pre DAC7/DPI? 

Povinnosť registrovať sa od 01.01.2023 budú mať tzv. neusadení prevádzkovatelia platforiem 

z krajín mimo Európskej Únie, ktorí sú presne definovaní v § 22h písm. e) druhého bodu zákona. 

Usmernenie k registrácii bude k dispozícii v anglickom jazyku na našej stránke: 

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/avi 

 

Kto má povinnosť podať Oznámenie DAC7/DPI a aký 

je termín na podanie Oznámenia DAC7/DPI? 

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy, ktorý nie je vylúčeným prevádzkovateľom platformy podľa 

§ 22h písm. d) zákona ani vylúčenou platformou podľa § 22h písm. b) zákona oznámi informácie 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0514&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/442/20240101.html
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and-gig-economy.htm
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and-gig-economy.htm
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/avi
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v zmysle § 22i ods. 1 zákona prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na portáli 

finančnej správy do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol 

predávajúci identifikovaný ako predávajúci podliehajúci oznamovaniu. Prvým oznamovacím 

obdobím je rok 2023 a informácie je potrebné podať do 31.01.2024. 

 

Kedy je potrebné podať Vyhlásenia DAC7/DPI? 

V prípade, ak informácie v zmysle § 22i ods. 1 zákona boli oznámené iným oznamujúcim 

prevádzkovateľom platformy, nie je potrebné podať Oznámenie DAC7/DPI ale Vyhlásenie 

DAC7/DPI podľa § 22i ods. 3 zákona, taktiež do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom 

roku, v ktorom bol predávajúci identifikovaný ako predávajúci podliehajúci oznamovaniu. Prvým 

oznamovacím obdobím je rok 2023 a informácie je potrebné  podať do 31.01.2024. 

 

Kto je vylúčený prevádzkovateľ platformy a aký je termín na podanie Vyhlásenia 

vylúčeného prevádzkovateľa platformy? 

Prevádzkovateľ platformy, ktorý nie je využívaný žiadnymi predávajúcimi podliehajúcimi 

oznamovaniu je v zmysle § 22h písm. d) zákona vylúčeným prevádzkovateľom platformy a je 

povinný každoročne podať Vyhlásenie vylúčeného prevádzkovateľa platformy v zmysle § 22m 

ods. 7 zákona do 15. januára roku nasledujúceho po skončení oznamovacieho obdobia. Po tomto 

termíne nie je možné podať Vyhlásenie vylúčeného prevádzkovateľa platformy a prevádzkovateľ 

platformy bude považovaný za oznamujúceho prevádzkovateľa platformy s povinnosťou podať 

formulár Oznámenie DAC7/DPI. 

 

Aké povinnosti sa týkajú prevádzkovateľa platformy, ktorý spĺňa definíciu oznamujúceho 

prevádzkovateľa platformy vo viacerých štátoch Európskej Únie? 

Ak oznamujúci prevádzkovateľ platformy spĺňa niektorú z podmienok podľa § 22h písm. e) prvého 

bodu zákona vo viacerých členských štátoch, zvolí si jeden z týchto členských štátov, v ktorom 

bude plniť požiadavky na oznamovanie. Túto skutočnosť je oznamujúci prevádzkovateľ platformy 

povinný oznámiť príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa § 22j ods. 1 zákona a tiež 

príslušným orgánom ostatných členských štátov, ktorých sa to týka. V Slovenskej republike bude 

od 01.01.2023 k dispozícii elektronický formulár Oznámenie o výbere členského štátu pre 

DAC7/DPI, ktorý sa podáva do 15 dní odo dňa, kedy sa stal oznamujúcim prevádzkovateľom 

platformy. 

 

Kto nemá povinnosť oznamovať informácie o predávajúcich na svojej platforme? 

Povinnosť oznamovať informácie o predávajúcich sa netýka vylúčených platforiem, ktoré 

umožňujú výlučne spracovanie platieb v súvislosti s vybranou činnosťou, zaradenie vybranej 

činnosti do ponuky alebo jej inzerciu zo strany používateľov, alebo presmerovanie alebo 

prenesenie používateľov na platformu. 

 

Vznikajú predávajúcim nové povinnosti v súvislosti s DAC7/DPI? 

Nie, predávajúcim, ktorí ponúkajú vybrané činnosti prostredníctvom prevádzkovateľov platforiem 

z predmetného zákona nevyplývajú žiadne nové povinnosti. Povinnosť osôb, ktoré dosahujú 

príjmy, či už ako fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, je platiť z týchto 

príjmov daň. Táto povinnosť nie je nová a ani sa nijako nemení vyššie uvedeným zákonom. 
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Predávajúci má však povinnosť byť súčinný a poskytnúť platforme potrebné informácie, aby táto 

platforma bola schopná získať o predávajúcom požadované informácie a vykonávať v zmysle 22k 

zákona postupy preverovania. 

V prípade, ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese 

avi.biznistim@financnasprava.sk. 

mailto:avi.biznistim@financnasprava.sk

