
 

 

Finančné riaditeľstvo SR 

 

Kritérium č. 5 
       Nepodanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a kontrolných  výkazov 

v zákonom stanovenej lehote 
 
 

        Kritérium týkajúce sa podávania daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty a kontrolných výkazov k dani 
z pridanej hodnoty hodnotí podávanie daňového priznania a kontrolného výkazu v zákonom stanovenej 
lehote platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Algoritmus prepočtu vyhodnotí podanie za 36 mesačných 
zdaňovacích období alebo za 12 štvrťročných zdaňovacích období (v prípade zmeny zdaňovacieho obdobia 
hodnoteného platiteľa ich kombináciu) a rozlišuje podanie po  zákonom stanovenej lehote do 3 kalendárnych 
dní, podanie po zákonom stanovenej lehote nad 3 kalendárne dni a nepodanie daňového priznania k dani 
z pridanej hodnoty,  alebo kontrolného výkazu bez výzvy alebo po výzve na podanie. Za každé porušenie  
sa pridelia body, ktoré sa následne spočítajú 

Podmienky vyhodnotenia: 

Nepodanie daňového priznania k 
dani z pridanej hodnoty  
v zákonom stanovenej lehote 

DP DPH 

oneskorene 
podané 
do 3 dní 
po 3 dňoch 

nepodané  
s výzvou,  
bez výzvy na 
podanie 

3 roky 

Nepodanie kontrolného výkazu k 
dani z pridanej hodnoty  
v zákonom stanovenej lehote 

KV DPH 

oneskorene 
podané 
do  3 dní 
po 3 dňoch 

nepodané  
s výzvou,  
bez výzvy na 
podanie 

3 roky 

   
        Prepočet k 01.01.2022 
 
        Bodové hodnotenie: 

Nepodané DPDPH, KV DPH v zákonom stanovenej lehote  Počet bodov 

podané po zákonnej lehote do 3 dní 1 

podané po zákonnej lehote nad 3 dni 4 

nepodané, na výzvu alebo bez výzvy na podanie 30 

 
Príklad: 
U daňového subjektu boli zistené nasledovné porušenia: 

 oneskorene podané DP DPH za zdaňovacie obdobie  07/2021 a 09/2021. Tieto daňové priznania 
podal do 3 dní po zákonnej lehote. Pridelené 2 body. 

 oneskorene podané KV DPH za zdaňovacie obdobie  07/2021 a 09/2021. Tieto kontrolné výkazy podal 
do 3 dní po zákonnej lehote. Pridelené 2 body. 

 oneskorene podané DP DPH za zdaňovacie obdobie  04/2021. Toto daňové priznanie podal 15 dní  
po zákonnej lehote. Pridelené 4 body. 

 nepodané DP  DPH za zdaňovacie obdobie  05/2021. Pridelených 30 bodov. 
 

Dôvody porušenia uvedené v oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti -  38 bodov kritérium  
č. 5   Podávanie – daň z pridanej hodnoty DPH, KV DPH neskoro podané DP DPH do 3 dní – ZO: 07. 2021, 
ZO: 09.2021,  neskoro podané DP DPH nad  3 dni – ZO:  04.2021,  nepodané DP DPH  ZO: 05.2021,  neskoro 
podané KV DPH do 3 dní – ZO: 07.2021, ZO: 09.2021.    

 



           Platnosť kritéria: od 01.01.2022 
 
 
 
 
           Vypracoval:         Finančné riaditeľstvo SR 
                                       Marec 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


