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Vec 

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti 

 

  

Daňový úrad Bratislava podľa § 53d zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje 

daňovému subjektu XZ s. r. o., DIČ ... , IČO ..., IČ DPH ..., Balkánska 1, 851 10 Bratislava, 

určenie indexu daňovej spoľahlivosti:  

 

spoľahlivý daňový subjekt.  

 

Na základe uvedeného Vám ako spoľahlivému daňovému subjektu bude finančná správa 

poskytovať benefity, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR. 

 

 

Odôvodnenie: 

  

Podľa § 2 písm. h) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov na účely tohto 

zákona sa rozumie indexom daňovej spoľahlivosti hodnotenie daňového subjektu, ktorý  

je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho 

povinností voči finančnej správe podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,  

a na základe jeho ekonomických ukazovateľov. 

 

Podľa § 53d ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov kritériá  

na určenie indexu daňovej spoľahlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý 

vydá ministerstvo. Podrobnosti týkajúce sa nárokov, ekonomických ukazovateľov, zásad  

a spôsobu určenia indexu daňovej spoľahlivosti daňového subjektu uverejňuje finančné 

riaditeľstvo na svojom webovom sídle. 

Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti ustanovuje vyhláška Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z o kritériách na určenie indexu daňovej 

spoľahlivosti (ďalej len „vyhláška“). 



 

Odkaz na webové sídlo Finančného riaditeľstva SR: XXXX 

 

Index daňovej spoľahlivosti Vám bol určený na základe vyhodnotenia ekonomických 

ukazovateľov prostredníctvom prepočtu efektívnej daňovej sadzby a na základe zistení 

týkajúcich sa plnenia týchto povinností voči finančnej správe: 

 

Počet získaných bodov: 8 

 

BODY 8 – Detail KR15 Porušenie zákona o účtovníctve, suma pokuty: 100.00 eur, č. rozhod.: 

..../2020. Detail KR15 zodpovedá kritériu § 1 písm. j) vyhlášky - plnenie povinností účtovných 

jednotiek podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa 

osobitného predpisu. 

  

Index daňovej spoľahlivosti je účinný odo dňa uplynutia lehoty na podanie námietky 

proti tomuto oznámeniu, resp. odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o nevyhovení námietke proti 

tomuto oznámeniu.  

 

Finančná správa Vám bude poskytovať benefity dovtedy, kým nedôjde k zmene indexu 

daňovej spoľahlivosti. Ak sa index daňovej spoľahlivosti zmení, daňový úrad Vám zašle nové 

oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. 

 

Ďakujeme, že ste súčasťou zodpovednej väčšiny, ktorá je príkladom. 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto oznámeniu možno podľa § 53d ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 

neskorších predpisov podať námietku. Námietku možno podať písomne alebo ústne 

do zápisnice na Daňový úrad Bratislava do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Podaná 

námietka musí byť odôvodnená. Na subjekty uvedené v § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 

neskorších predpisov sa vzťahuje povinnosť doručovania podaní finančnej správe 

elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 tohto zákona. 

 

Včas podaná námietka podľa § 53d ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov má odkladný účinok. 
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 Ing. XXX 

vedúca oddelenia správy daní 

  

 


