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Oznámenie o osobitných daňových režimoch
Daňový úrad Bratislava Vám v zmysle § 53d ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že na základe plnenia povinností voči finančnej správe a v súlade s kritériami zverejnenými finančnou
správou na svojom webovom sídle Vám budú od 1.5.2021 poskytované nasledovné osobitné
daňové režimy:
1. Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v
prípade splnenia zákonom stanovených podmienok
2. Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v
prípade splnenia zákonom stanovených podmienok
3. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb inak v
odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných
ustanovení
4. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak v
odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných
ustanovení
5. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak v
odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných
ustanovení
6. Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní
7. Uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred
začatím daňového exekučného konania
8. Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri rešpektovaní
podmienok určených správcom dane
9. Zaslanie oznámenia o výške a termínoch splatnosti preddavkov na daň z príjmov fyzických
osôb
10. Zaslanie oznámenia o výške a termínoch splatnosti preddavkov na daň z príjmov
právnických osôb
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11. Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely
preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH
12. Vykonanie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v deň dohodnutý s daňovým
subjektom s výnimkou kontroly dodržiavania zákona o používaní ERP a daňového dozoru pri správe
spotrebných daní a exekučného konania
13. Určenie termínu začatia daňovej kontroly NO DPH po dohode s daňovým subjektom
14. Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom
15. Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu kontroly na zistenie oprávnenosti
nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH v prípade splnenia zákonných podmienok
16. Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve zasielanej daňovému subjektu v súvislosti s
výkonom daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania
17. Zníženie periodicity výkonu daňovej kontroly a uprednostnenie výkonu miestneho
zisťovania pred daňovou kontrolou na spotrebných daniach
18. Vrátenie spotrebnej dane v zákonom stanovenej lehote bez vykonania daňovej kontroly,
ak uplatnený nárok na vrátenie spotrebnej dane nie je vyšší ako 1 000 €
19. Vyhovenie žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň po splnení zákonom
stanovených podmienok
Index daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu na základe plnenia jeho
povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov (napr. zákony
upravujúce daň z príjmov, DPH, ERP, spotrebné dane, clá). Index daňovej spoľahlivosti je jedným z
nástrojov na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností a zároveň predstavuje ďalšie
z proklientských opatrení finančnej správy voči daňovým subjektom.
Vzhľadom na to, že ste splnili kritériá týkajúce sa určenia oprávnenosti na osobitné daňové
režimy, finančná správa Vás zaradila medzi daňové subjekty, ktorým vzniklo oprávnenie na osobitné
daňové režimy.
Ak prestanete spĺňať podmienky oprávnenosti na osobitné daňové režimy, daňový úrad Vám
oznámi, ktorým dňom toto oprávnenie zaniklo.
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