
 

 

Finančné riaditeľstvo SR 

 

Kritérium č. 9 
Vyrubenie spotrebnej dane alebo rozdielu spotrebnej dane colným úradom 

 

Pravidlo vyhodnotenia vychádza z hodnotenia daňového subjektu z pohľadu právoplatného rozhodnutia 
vo vyrubovacom konaní, kde bola vyrubená kladná daň alebo vyrubený kladný rozdiel dane po daňovej 
kontrole.  

Podmienky vyhodnotenia: 

Hodnoteným obdobím je 36 kalendárnych mesiacov, v rámci ktorých sa vyhodnocujú všetky právoplatne 
vydané rozhodnutia v hodnotenom období (neposudzuje sa dátum začatia, resp. ukončenia daňovej kontroly).  

Hraničná hodnota pre uplatnenie tohto kritéria je viac ako 5 eur (pre hodnotu vyrubenia dane do 5 eur  
sa pravidlo neuplatňuje).  

Prvá hladina hodnotiaceho kritéria je nastavená na absolútne hodnoty. V prípade, ak je vyrubená daň  
alebo rozdiel dane vo výške zodpovedajúcej uvedenému rozpätiu (do 170 eur), tak sa neuplatní pomerné 
hodnotenie. Pomerné hodnotenie výšky vyrubenej dane alebo vyrubeného rozdielu dane k celkovej daňovej 
povinnosti sa uplatní nad sumu 170 eur vyrubenej dane alebo rozdielu vyrubenej dane. Priradené body  
sa následne spočítajú. 

Prepočet k 01.01.2022 
 
Bodové hodnotenie: 

 Vyrubenie spotrebnej dane alebo rozdielu spotrebnej dane colným úradom Počet bodov 

>5 € a <=170 € 1 

>0% a <=10% 5 

>10% a <=20% 10 

>20% a <=30% 15 

>30% a <=40% 20 

>40% a <=50% 25 

>50% a <=60% 30 

>60% a <=70% 35 

>70% a <=80% 40 

>80% a <=90% 45 

>90% a <=100% 50 

 
Príklad: 
Daňovému subjektu v období 36 kalendárnych mesiacov pred vyhodnotením indexu daňovej spoľahlivosti bol 
na základe výsledkov z daňovej kontroly, ktorou sa preverila výška daňovej povinnosti  



 za zdaňovacie obdobie máj 2019 vo výške 11.450,- eur, vyrubený rozdiel dane vo výške 250,- eur 
(v prípade vyrubenia rozdielu dane, kde vyrubený rozdiel dane je viac ako 170,- eur a súčasne do 10 % 
k priznanej dani je priradených 5 bodov), 

 za zdaňovacie obdobie september 2020 vo výške 25.860,- eur, vyrubený rozdiel dane vo výške 
3.580,- eur (v prípade vyrubenia  rozdielu dane, kde vyrubený rozdiel dane bol v rozpätí viac ako 10 % 
až 20 % k priznanej dani je priradených 10 bodov). 

 

Dôvody porušenia uvedené v oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti – 15 bodov kritérium  
č. 9  Vyrubenie spotrebnej dane alebo rozdielu spotrebnej dane colným úradom – zdaňovacie obdobie máj 
2019, číslo rozhodnutia xxxx/xxxx, suma vyrubenej dane alebo rozdielu dane 250,- eur; 5 bodov,   zdaňovacie 
obdobie september 2020 číslo rozhodnutia xxxx/xxxx, suma vyrubenej dane alebo rozdielu dane 3.580,- eur, 
10 bodov. 

           Platnosť kritéria: od 01.01.2022 
 
 
 
 
           Vypracoval:         Finančné riaditeľstvo SR 
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