
 
 

 

 

     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 
 

Upozornenie  
na používanie správneho čísla účtu pri platení daní 

 
Upozorňujeme daňové subjekty, aby pri platení daní a preddavkov na daň používali správne  
číslo účtu a správne označovali platby.  
 
Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo 
základného čísla účtu označujúceho osobný účet daňovníka (OÚD) a z identifikačného kódu 
Štátnej pokladnice. Dôležité je aj správne použitie variabilného symbolu. Ak daňový subjekt 
nesprávne zadá variabilný symbol, môže sa stať, že platba nebude použitá na tú daňovú 
povinnosť, na ktorú ju daňový subjekt chcel použiť. Ak daňový subjekt platbu na zaplatenie 
dane z daňového priznania nesprávne označí, neuvedie správny variabilný symbol,  ale uvedie 
správny účet, platba je priradená k tomuto daňovému subjektu, ale správca dane ju môže 
použiť napr. na úhradu daňového nedoplatku a nie na zaplatenie dane z podaného daňového 
priznania. 
 
Informácie k plateniu daní sú uvedené na portáli finančnej správy v časti Rýchle odkazy/ 
Platenie daní 
 
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani 
 
Ak sa daňový subjekt pri platení dane pomýli a poukáže platbu na účet  (OÚD) iného 
daňového subjektu, správca dane zaobchádza s touto platbou tak, akoby ju zaplatil daňový 
subjekt, na účet ktorého bola platba omylom poukázaná. Správca dane ju  použije na prípadné 
existujúce nedoplatky tohto daňového subjektu. Len ak na účte daňového subjektu, na ktorého 
účet bola platba poukázaná vznikol uhradením tejto platby preplatok, môže daňový subjekt, 
ktorý ju poukázal požiadať o jej preúčtovanie.  
Daňový subjekt, ktorý zaplatil daň na účet iného daňového subjektu môže požiadať len 
o preúčtovanie platby (nie o jej vrátenie), pričom správca dane tento daňový subjekt  
o uvedenom preúčtovaní informuje listom.  
Daňový subjekt, ktorý omylom zaplatil daň na účet iného daňového subjektu, môže podať 
žiadosť o preúčtovanie u ktoréhokoľvek správcu dane, pričom oznámenie vydá ten správca 
dane, ktorý predmetnú platbu na základe žiadosti preúčtoval.  
Upozornenie: 
Ak daňovník nemá pridelený OÚD a správca dane mu nedoručil,  neoznámil číslo účtu 
správcu dane vedeného pre daňovníka (OÚD) ani do lehoty na podanie daňového 
priznania, daňovník je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto 
oznámenia. 
 

 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor podpory a  služieb pre verejnosť 
                      marec 2014 


