
 

 

Finančné riaditeľstvo SR 

 

Kritérium č. 8 
Vyhodnotenie podávania daňového priznania pre spotrebné dane v lehote 

 
Pravidlo vyhodnotenia vychádza z hodnotenia daňového subjektu z pohľadu podávania daňových priznaní 
pre spotrebné dane po zákonom stanovenej lehote.  

Podmienky vyhodnotenia:  

Hodnoteným obdobím je 36 kalendárnych mesiacov, v rámci ktorých sa zohľadňujú všetky zdaňovacie 
obdobia. 

V rámci tohto kritéria sa hodnotí podanie daňového priznania v zmysle jednotlivých zákonov o spotrebných 
daniach (zákon č. 98/2004 Z. z., zákon č. 106/2004 Z. z., zákon č. 530/2011 Z. z. a zákon č. 609/2007 Z. z.) 
po zákonom stanovenej lehote, pričom sa odlišne posudzuje podanie po zákonom stanovenej lehote  
do 3 kalendárnych dní a podanie po zákonom stanovenej lehote viac ako 3 kalendárne dni.  

Za každé daňové priznanie za zdaňovacie obdobie v hodnotenom období podané po zákonom stanovenej 
lehote sa daňovému subjektu priradí definovaný počet bodov. 

Prepočet k 01.01.2022 
 
Bodové hodnotenie: 

Vyhodnotenie podávania DP pre spotrebné dane Počet bodov 

Daňové priznanie podané po lehote do 3 dní – za každé jedno daňové priznanie 1 

Daňové priznanie podané po lehote viac ako 3 dni – za každé jedno daňové priznanie 4 

 
Príklad: 
Daňový subjekt za zdaňovacie obdobia v období 36 kalendárnych mesiacov pred vyhodnotením indexu 
daňovej spoľahlivosti podal daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja po zákonom stanovej 
lehote: 

 za zdaňovacie obdobie jún 2020, ktoré podal 2 pracovné dni po zákonom stanovenej lehote (priradený 
1 bod) a  

 za zdaňovacie obdobie december 2020, ktoré podal 7 pracovných dní po zákonom stanovenej lehote 
(priradené 4 body). 

 
   Dôvody porušenia uvedené v oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti – 5 bodov kritérium č. 8 

Vyhodnotenie podávania daňového priznania v lehote - neskoro podané do 3 dní VS 10xx200631  
za zdaňovacie obdobie jún 2020, 1 bod, neskoro podané viac ako 3 dni VS 10xx201231, zdaňovacie obdobie 
december 2020, 4 body. 

           Platnosť kritéria: od 01.01.2022 
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