
 

                                                                               
 
 
 

    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

Informácia  

k záväzným stanoviskám 
 

 
Od 1.9.2014 daňové subjekty môžu požiadať Finančnú správu SR  o vydanie záväzného 

stanoviska v prípade  zložitých obchodných prípadov v oblasti dane z príjmov a dane 

z pridanej hodnoty.   
 

Finančné riaditeľstvo SR vydá záväzné stanovisko na základe písomnej žiadosti daňového 

subjektu a zaplatenej úhrady.   

 

Žiadosť o záväzné stanovisko daňového subjektu musí obsahovať podrobný popis 

skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie 

záväzného stanoviska. V žiadosti daňový subjektu uvedie aj:  

 návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných daňových predpisov 

 právne posúdenie prípadu  

 sumu predpokladaného obchodného prípadu. 

 

Záväzné stanovisko vydá  Finančné riaditeľstvo SR daňovému subjektu v lehote 60 dní od 

doručenia žiadosti alebo od jej  doplnenia na základe výzvy. Ak pre zložitosť prípadu 

nemožno vydať záväzné stanovisko v uvedenej lehote, Finančné riaditeľstvo SR oznámi  túto 

skutočnosť daňovému subjektu a požiada ho o vyjadrenie, či súhlasí s vydaním stanoviska 

v ním navrhnutej predĺženej lehote. Ak daňový subjekt oznámi v lehote do 8 pracovných dní 

od doručenia oznámenia, že s predĺžením lehoty na vydanie záväzného stanoviska nesúhlasí 

alebo ak sa v tejto lehote  nevyjadrí, považuje sa žiadosť za späť vzatú. 

 

Finančné riaditeľstvo SR záväzné stanovisko nevydá ak: 

 je na jeho vydanie potrebné uplatniť právny predpis iného štátu 

 daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko ku skutočnostiam, ktoré nastali 

v zdaňovacom období, za ktoré už bolo daňovým subjektom podané daňové priznanie 

 

Rozsah daňových predpisov, k uplatneniu ktorých budú vydávané záväzné stanoviská, 

upravuje  Vyhláška Ministerstva financií SR č.229/2014 zo dňa 13. augusta 2014, 

v zmysle ktorej sa záväzné stanovisko vydá ak ide o: 

 

 posúdenie zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16 

zákona  č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

 posúdenie predaja a kúpy podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách podľa § 17a 

zákona o  dani z príjmov, 



 posúdenie vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 až 21 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

 posúdenie sadzby dane za tovar podľa § 27 zákona o dani z pridanej hodnoty, 

 posúdenie osoby povinnej platiť daň z pridanej hodnoty podľa § 69 ods. 12 zákona o dani 

z  pridanej hodnoty. 

 

Ak záväzné stanovisko neobsahuje  stanovisko ku všetkým skutočnostiam,  môže daňový 

subjekt proti nemu podať finančnému riaditeľstvu námietku do ôsmich dní od jeho doručenia. 

 

Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške 

a) 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 4 000 eur, najviac 30 

000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného daňového predpisu,  

b) 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 5 000 eur, najviac 30 

000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu dvoch a viac daňových predpisov,  

c) 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 6 000 eur, najviac 30 

000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, pričom ide o 

opakované obchodné prípady.  

 

Upozornenie. 

Úhrada za vydanie záväzného stanoviska nebude poukazovaná na základné číslo účtu (OÚD 

daňového subjektu), pretože nie je daňou.  Úhrada je splatná bez výzvy pri podaní žiadosti 

o záväzné stanovisko. 

    

       Daňový subjekt je povinný úhradu za vydanie záväzného stanoviska zaplatiť na účet č: 

 

IBAN : SK  SK45 8180 0000 0070 0043 7861, vedený v Štátnej pokladnici, variabilný 

symbol: DIČ daňového subjektu 

 

Daňový úrad alebo colný úrad  vyrubí  úrok, ak:    

 

 skutočná výška sumy obchodného prípadu prevýši výšku sumy predpokladaného 

obchodného prípadu uvedenú v úplnej žiadosti daňového subjektu najmenej o 10 %, 

 daňový subjekt v lehote 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po vydaní 

záväzného stanoviska uplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku aj na iný 

obchodný prípad ako predpokladaný obchodný prípad uvedený v žiadosti. 

 

 

 

 

 Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

                        Odbor podpory a služieb pre verejnosť 

                        september  2014                    

 
  
  

  
  
  

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 


