
 

 

Finančné riaditeľstvo SR 

 

Kritérium č. 12 
Určovanie dane podľa pomôcok 

 
Pravidlo vyhodnotenia vychádza z hodnotenia daňového subjektu z pohľadu určovania dane  
podľa pomôcok.  

Podmienky vyhodnotenia: 

Hodnoteným obdobím je 36 kalendárnych mesiacov, v rámci ktorých sa posudzuje začatie určovania dane 
podľa pomôcok v hodnotenom období, pričom dňom začatia určovania dane podľa pomôcok je deň  
po doručení oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok (do 1.1.2020 dňom uvedeným v oznámení). 

Do vyhodnotenia budú vstupovať určovania dane podľa pomôcok, ktorých predmetom je:  

1. Daň z príjmov fyzických/právnických osôb 
2. Daň z pridanej hodnoty 

Do hodnotenia bude vstupovať aj skupina DPH: Členovia skupiny zodpovedajú spoločne  
a nerozdielne za povinnosti skupiny vyplývajúce zo zákona o DPH a z daňového poriadku,  
a to aj po zrušení skupiny alebo po vystúpení člena skupiny zo skupiny, za obdobie, v ktorom boli 
členmi skupiny. Bodové hodnotenie sa prenesie na každého, kto bol členom skupiny 
v kontrolovanom zdaňovacom  období.  

3. Daň z motorových vozidiel 
4. Daň zo závislej činnosti 
 
Prepočet k 01.01.2022 

Bodové hodnotenie 

Určovanie dane podľa pomôcok Počet bodov 

Určovanie dane podľa pomôcok DPPO, DOFO, DPH, DzMV, DZĆ 100 

 

Príklad 1 - určovanie dane podľa pomôcok na dani z príjmov zo závislej činnosti 
Daňový subjekt nepodal hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti (ďalej  
len „hlásenie“) za zdaňovacie obdobie roku 2019. Správca dane daňový subjekt vyzval na podanie 
hlásenia výzvou podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku, ktorá bola daňovému subjektu doručená dňa 
02.07.2020. Daňový subjekt nepodal hlásenie ani na výzvu správcu dane, čím bola splnená podmienka 
pre vykonávanie procesu určovania dane podľa pomôcok podľa § 48 ods. 1 písm. a) daňového poriadku 
(podľa § 39 ods. 11 zákona o dani z príjmov sa na hlásenie vzťahujú ustanovenia tohto zákona 
a ustanovenia osobitného predpisu vzťahujúce sa na daňové priznanie, pričom hlásenie sa považuje  
za daňové priznanie). Na základe tejto skutočnosti správca dane zaslal daňovému subjektu oznámenie 
o určovaní dane podľa pomôcok podľa § 48 ods. 2 daňového poriadku, ktoré bolo daňovému subjektu 
doručené dňa 13.10.2020. Na základe doručeného oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok bol proces 
určovania dane podľa pomôcok začatý dňa 14.10.2020. 
 
Vyhodnotenie: 
Dátum začatia procesu určovania dane podľa pomôcok 14.10.2020  spadá do obdobia rozhodujúceho 
pre vyhodnotenie kritéria. 
Bodové ohodnotenie:  100 bodov 



Príklad 2 - určovanie dane podľa pomôcok na dani z príjmov fyzickej osoby 
Správca dane začal dňa 20.11.2019 daňovú kontrolu dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 
roku 2018. Keďže pri výkone daňovej kontroly si daňový subjekt nesplnil pri preukazovaní ním uvádzaných 
skutočností niektorú zo svojich zákonných povinností, v dôsledku čoho nebolo možné daň správne zistiť, 
bola splnená podmienka pre vykonávanie procesu určovania dane podľa pomôcok podľa  
§ 48 ods. 1 písm. b) daňového poriadku. Správca dane zaslal daňovému subjektu oznámenie o určovaní 
dane podľa pomôcok podľa § 48 ods. 2 daňového poriadku, ktoré bolo daňovému subjektu doručené dňa 
05.02.2020. Na základe doručeného oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok bola ukončená daňová 
kontrola podľa § 46 ods. 9 písm. b) daňového poriadku dňa 05.02.2020 a proces určovania dane  
podľa pomôcok bol začatý dňa 06.02.2020. 
 
Vyhodnotenie: 
Dátum začatia procesu určovania dane podľa pomôcok 06.02.2020  spadá do obdobia rozhodujúceho 
pre vyhodnotenie kritéria. 
Bodové ohodnotenie:  100 bodov 
 
Dôvody porušenia uvedené v oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti: 
Body 200 – kritérium 12 Určovanie dane podľa pomôcok, Daň: Daň zo ZČ, ZO: 2019, Dátum začatia 
určovania: 14.10.2020, Daň: Daň z príjmu, ZO : 2018, Dátum začatia určovania: 06.02.2020.  

Prenos skupina DPH:  
Body xxx – kritérium  č. 12  Určovanie dane podľa pomôcok, Daň: Daň z pridanej hodnoty, Prenos skupina, 
ZO: xxx; Dátum začatia určovania: xxx  

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

 


