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KRITÉRIÁ
pre
INDEX DAŇOVEJ SPOĽAHLIVOSTI

Bratislava
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Index daňovej spoľahlivosti

Indexom daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň
z príjmov na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku
a osobitných predpisov a na základe ekonomických ukazovateľov. Kritériá sú upravené vyhláškou k indexu daňovej
spoľahlivosti.
Zásadné zmeny od 1.1.2022:
► verejný index ( nový zoznam podľa §52/18)
► transparentný ( presné dôvody určenia v oznámení)
► hodnotenie plnenia aj ekonomických ukazovateľov
► právna záväznosť - možnosť podať opravný prostriedok - námietku
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Kto vstupuje do množiny hodnotených daňových subjektov

Fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienku :
► majú pridelenú príslušnú právnu formu (zoznam právnych foriem bude zverejnený na PFS)
► obdobie trvania registrácie na daň z príjmov – daňový subjekt je registrovaný na daň z príjmov pred 31.12. druhého
roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa vykonáva hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti, t.j. daňový subjekt
vstupujúci do množiny hodnotených k 1.1. 2022 musí byť registrovaný na daň z príjmov k 31.12.2019
► aktuálne platná registrácia na daň z príjmov nie je prerušená
► k dátumu hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti nie sú v konkurze alebo likvidácii

► fyzické osoby v podanom daňovom priznaní k DPFO typ B uviedli podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za
posledné zdaňovacie obdobie nenulové príjmy z podnikania alebo vykázali stratu z podnikania.

KRITÉRIUM č.1
Nedoplatky daňové/nedaňové za daňovú časť + colnú časť
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Algoritmus vyhodnotí stav nedoplatkov daňové/nedaňové evidované na osobných účtoch daňových subjektov
daňovými a colnými úradmi ku koncu mesiaca 6 mesiacov dozadu od dátumu prepočtu
Pravidlo vyhodnotenia:
Výška nedoplatku determinuje počet bodov, definovaných je 8 hraničných hodnôt napr. do 20 eur, od 21 do 170
eur, resp. od 10001 do 50 tis.eur , nad 50001 eur

KRITÉRIUM č. 2
Postúpené nedoplatky na Slovenskú konsolidačnú, a.s. daňovými a colnými
úradmi
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FR SR postupuje nedoplatky na SK, a.s. v zmysle § 86 daňového poriadku na základe zmluvy o postúpení nedoplatkov.
Postupujú sa dočasne nevymožiteľné nedoplatky, nedoplatky u DS v konkurze, v likvidácii.
Pravidlo vyhodnotenia:
Subjekt má postúpené nedoplatky na SK, a.s. za posledných 5 rokov.
Do vyhodnotenia sa berie kumulovaná suma postúpených nedoplatkov za 5 rokov.
Výška postúpeného nedoplatku determinuje počet bodov.

KRITÉRIUM č. 3
Odpísané nedoplatky pre nevymožiteľnosť
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Do hodnotenia vstupujú nedoplatky odpísané colnými úradmi pre nevymožiteľnosť podľa § 89b Colného zákona
(vzniknuté pred 1.5.2004) a podľa § 61a Colného zákona (vzniknuté po 1.5.2004) – nedoplatky, u ktorých legislatíva
nepripúšťala prípadne priamo vylučuje ich postúpenie na Slovenskú konsolidačnú, a. s.
Pravidlo vyhodnotenia:
Hodnotený subjekt má evidované odpísanie nedoplatku s definovaným kódom opisu za sledované obdobie 60 mesiacov
(5 rokov).
Výška odpísaného nedoplatku determinuje počet bodov.

KRITÉRIUM č. 4
Nepodanie daňového priznania k dani z príjmov DPPO, DPFO typ B
v zákonom stanovenej lehote
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Daň z príjmov
DPPO – daň z príjmov právnickej osoby
DPFO typ B – daň z príjmov fyzických osôb typ B
Typy porušenia:

Daňové priznanie
► podané po lehote do 3 dní vrátane - priradí sa minimálny počet bodov za porušenie
► oneskorene podané po lehote po 3 dňoch od zákonnej lehoty
► nepodané DPPO ani po zaslaní výzvy resp. nepodané bez výzvy, nepodané DPFO typ B ani po zaslaní výzvy,
- priradí sa výrazný počet bodov za porušenie
Lehota sledovania plnenia povinností je 5 rokov.
Za každé porušenie sa pridelia body.

KRITÉRIUM č. 5
Nepodanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty - DPH, KV DPH
v zákonom stanovenej lehote
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Daň z pridanej hodnoty
DPH – daň z pridanej hodnoty
KV DPH –– Kontrolný výkaz DPH
Typy porušenia:
Daňové priznanie resp. kontrolný výkaz
► podané po lehote do 3 dní vrátane - priradí sa minimálny počet bodov za porušenie
► oneskorene podané po lehote po 3 dňoch od zákonnej lehoty
► nepodané ani po zaslaní výzvy resp. nepodané bez výzvy - priradí sa výrazný počet bodov za porušenie
Lehota sledovania plnenia povinností 3 roky - 36 mesačných zdaňovacích období,12 štvrťročných zdaňovacích období
a v prípade zmeny zdaňovacieho obdobia ich kombinácia.

Za každé porušenie sa pridelia body.

KRITÉRIUM č. 6
Nepodanie iných daňových priznaní a daňových dokumentov v zákonom
stanovenej lehote
DzMV – daň z motorových vozidiel
Hlásenie ZČ – daň z príjmov zo závislej činnosti
Prehľady ZĆ – daň z príjmov zo závislej činnosti
SV DPH - súhrnný výkaz daň z pridanej hodnoty
Daň z poistenia
Typy porušenia:
Daňové priznania a daňové dokumenty
► podané po lehote do 3 dní vrátane - priradí sa minimálny počet bodov za porušenie
► oneskorene podané po lehote po 3 dňoch od zákonnej lehoty
► nepodané ani po zaslaní výzvy - priradí sa výrazný počet bodov za porušenie

Lehota sledovania plnenia povinností je 3 roky.
Za každé porušenie sa pridelia body.
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KRITÉRIUM č. 7
Porušenie vybraných ustanovení zákonov o spotrebných daniach

10

Hodnotenie daňového subjektu z pohľadu vybraných skutkových podstát správnych deliktov podľa jednotlivých
zákonov o spotrebných daniach, ktoré majú priamy súvis so vznikom daňovej povinnosti (nevstupujú do hodnotenia
skutkové podstaty bez priameho vplyvu na daňovú povinnosť, ako napr. súvisiace s neplnením oznamovacích
povinnosti, povinností viesť evidenciu, atď.).

Pravidlo vyhodnotenia:
Daňový subjekt má právoplatne uloženú pokutu za posledných 36 kalendárnych mesiacov.
Do hodnotenia vstupuje každá právoplatne uložená pokuta samostatne, opakované porušenie počas hodnoteného
obdobia (36 kalendárnych mesiacov) je hodnotené prísnejšie.

KRITÉRIUM č. 8
Vyhodnotenie podávania daňového priznania pre spotrebné dane v lehote
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Hodnotenie disciplíny daňového subjektu pri podávaní daňového priznania podľa jednotlivých zákonov o spotrebných
daniach.
Pravidlo vyhodnotenia:
Posudzuje sa podanie daňového priznania po určenej lehote:
 v prípade zmeškania tejto lehoty do 3 dní sa bude takéto porušenie hodnotiť minimálnym počtom bodov,
 v prípade zmeškania lehoty presahujúceho 3 dni prísnejšie.
Do hodnotenia vstupujú neskoro podané daňové priznania za posledných 36 kalendárnych mesiacov a hodnotí sa
zmeškanie lehoty samostatne za každé neskoro podané daňové priznanie.

KRITÉRIUM č. 9
Vyhodnotenie kontrol pri spotrebných daniach
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Hodnotenie daňového subjektu z pohľadu právoplatného rozhodnutia vo vyrubovacom konaní, kde bola vyrubená
kladná spotrebná daň alebo vyrubený kladný rozdiel spotrebnej dane.
Pravidlo vyhodnotenia:
Hodnotí sa samostatne každé právoplatné rozhodnutie vo vyrubovacom konaní za sledované obdobie 36 kalendárnych
mesiacov.
Stanovená minimálna výška určenia dane, ktorá nevstupuje do hodnotenia (do 5 € vrátane).
Vyhodnotenie je stanovené kombinovaným spôsobom – absolútnou hodnotou vyrubenej dane alebo vyrubeného rozdielu dane
(suma viac ako 5 € až 170 € vrátane) a pomernou hodnotou výšky vyrubenej dane alebo vyrubeného rozdielu dane k celkovej
daňovej povinnosti (v prípade sumy vyššej ako 170 €).

KRITÉRIUM č. 10
Určenie spotrebnej dane podľa pomôcok
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Hodnotenie daňového subjektu z pohľadu určenia spotrebnej dane podľa pomôcok.
Pravidlo vyhodnotenia:
Hodnotené obdobie je 36 kalendárnych mesiacov, posudzuje sa deň začatia určovania dane podľa pomôcok.
Kritérium je považované za závažné porušenie a určenie dane podľa pomôcok v hodnotenom období sa posudzuje
prísne.

KRITÉRIUM č. 11
Nálezy z kontrol
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Hodnotenie daňového subjektu z pohľadu výšky vyrubeného kladného rozdielu dane oproti vyrubenej dani alebo kladného rozdielu v sume,
ktorú mal daňový subjekt podľa osobitných predpisov vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov t.j. nález z kontroly.
Pravidlo vyhodnotenia:
Právoplatné rozhodnutie vydané vo vyrubovacom konaní za hodnotené obdobie 36 kalendárnych mesiacov na druhu dani:
► Daň z príjmov fyzických/právnických osôb
► Daň z pridanej hodnoty
► Daň z motorových vozidiel
► Daň zo závislej činnosti
Výška kladného rozdielu je zohľadnená v bodovom hodnotení.

Vyhodnotenie je stanovené kombinovaným spôsobom – konštantnou hodnotou vyrubenej dane alebo vyrubeného rozdielu dane (suma rozdielu dane do
500 € vrátane a suma zníženia daňovej straty do 2 500 € vrátane) a pomernou hodnotou vyrubeného rozdielu dane k poslednej známej daňovej
povinnosti (suma uvedená v DP, DDP, vyrubená rozhodnutím).

KRITÉRIUM č. 12
Určovanie dane podľa pomôcok
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Hodnotenie daňového subjektu z pohľadu určovania dane podľa pomôcok (nepodanie daňového priznania, nesplnenie
zákonných povinností v dôsledku čoho nemožno daň správne určiť, neumožnenie výkonu daňovej kontroly).
Pravidlo vyhodnotenia:
Začatie procesu určovania dane podľa pomôcok za hodnotené obdobie 36 kalendárnych mesiacov na druhu dani:
 Daň z príjmov fyzických/právnických osôb
 Daň z pridanej hodnoty
 Daň z motorových vozidiel
 Daň zo závislej činnosti

Výška vyrubenej dane, rozdielu dane alebo rozdielu v sume sa nevyhodnocuje.
Kritérium je považované za závažné porušenie a posudzuje sa prísne.

KRITÉRIUM č. 13
Zánik nároku na vrátenie NO DPH
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Hodnotenie daňového subjektu z pohľadu neumožnenia vykonania kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie
nadmerného odpočtu DPH do troch mesiacov odo dňa jej začatia.
Pravidlo vyhodnotenia:


Existencia prípadu daňovej kontroly s typom ukončenia – Ukončená dňom zániku nároku na vrátenie nadmerného
odpočtu a dátumom ukončenia za hodnotené obdobie 36 kalendárnych mesiacov



Výška zaniknutého nároku sa nevyhodnocuje



Kritérium je považované za závažné porušenie – posudzuje sa prísne

KRITÉRIUM č. 14
Porušenie vybraných ustanovení zákona o ERP a obmedzení platieb v
hotovosti
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OBLASŤ: ERP
Hodnotí sa oblasť vybraných porušení zákona o ERP (v zákone definované ako osobitne závažné porušenie zákona) a porušenie
zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

Pravidlo vyhodnotenia:
Hodnotené obdobie – 36 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pokuta uložená
Rozhodujúce kritérium - existencia právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta za správny delikt vymedzený
v zozname skutkových podstát
Bodové hodnotenie zohľadňuje prvé a opakované porušenie.

OBLASŤ: Obmedzenie platieb v hotovosti
Hodnotí sa oblasť obmedzenia platieb v hotovosti – odovzdanie a prijatie platby prevyšujúcej zákonom stanovenú hodnotu

Pravidlo vyhodnotenia:
Hodnotené obdobie – 36 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pokuta uložená
Rozhodujúce kritérium - existencia právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta
Bodové hodnotenie zohľadňuje výšku uloženej pokuty.

KRITÉRIUM č. 15
Porušenie zákona o účtovníctve

Hodnotí sa oblasť dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve (zákonom vymedzené správne delikty).
Pravidlo vyhodnotenia:
Hodnotené obdobie – 36 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pokuta uložená
Rozhodujúce kritérium - existencia právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta
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Ekonomické ukazovatele - Efektívna daňová sadzba

Základné princípy Efektívnej daňovej sadzby (EDS):
 Rovnosť posudzovaných subjektov
 Všeobecná platnosť ukazovateľov
 Porovnateľnosť - rovnaká vypovedacia úroveň veľké, stredné, malé aj mikro podniky a tiež fyzické osoby
 Ukazovatele vychádzajúce z jednoznačných a subjektom deklarovaných údajov
Zdroj údajov – posledné podané platné daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 a ročné
hlásenie zo závislej činnosti za rok 2020.
EDS okrem prínosu pre štátny rozpočet cez vykázanú daň z príjmu, zohľadňuje aj spoločenský význam daňového
subjektu cez zahrnutie ukazovateľa zamestnanosti, ktorý je vyjadrený prostredníctvom zrazenej dane zo závislej
činnosti za svojich zamestnancov.
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Ekonomické ukazovatele - Efektívna daňová sadzba

Posudzované údaje:


Výnosy alebo príjmy za dosiahnuté za zdaňovacie obdobie, u fyzickej osoby príjmy alebo výnosy dosiahnuté z
podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov)



Vykázaná daň z príjmov pred uplatnením úľav, u fyzických osôb daň z čiastkového základu dane dosiahnutého z
podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) aj pred uplatnením
daňového bonusu



Suma dane zrazenej zamestnávateľom svojim zamestnancom za zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy za
celé zdaňovacie obdobie

Poznámka: Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky.
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Ekonomické ukazovatele - Efektívna daňová sadzba



Efektívna daňová sadzba sa vypočíta: EDS = 100x (Daň z príjmov) / (Výnosy alebo Príjmy)



Hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby sa pre hodnotené obdobie vypočíta:
EDS0 = 2 – log(Zrazená daň zo závislej činnosti / 1000)



Následne sa EDS porovná s hraničnou hodnotou EDS0 a ak EDS > EDS0 , podmienka sa považuje za splnenú.

Interpretácia:
Hraničná hodnota EDS0 je pre daňové subjekty, ktoré nie sú zamestnávateľmi stanovená na 2% a u
zamestnávateľov sa stanovuje individuálne podľa výšky zrazenej dane zo závislej činnosti.

