
  
   

 

  

 

Finančné riaditeľstvo SR 

 
 

Detail KR1 
Nedoplatky za daňovú časť a colnú časť 

 
 

Detail KR1 zodpovedá kritériám § 1 písm. f) vyhlášky - plnenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej 
lehote daň podľa osobitných predpisov a iné peňažné plnenie a § 1 písm. g) vyhlášky - plnenie povinnosti zaplatiť 
colný dlh, pokuty a iné platby vymerané alebo uložené podľa colných predpisov, daň z pridanej hodnoty pri dovoze 
a spotrebnú daň pri dovoze v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške.  
 
Hodnotí sa nedoplatok, ktorý nie je uhradený do konca mesiaca, v ktorom vznikol a sleduje sa stav nedoplatkov,  
ktoré sú platné k poslednému dňu v mesiaci, v súlade s § 55 daňového poriadku a § 58 zákona č. 199/2004 Z. z. 
Colný zákon a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, pričom algoritmus vyhodnotí 
stav ku koncu mesiaca, 6  mesiacov  dozadu a zistí najvyšší nedoplatok, ku ktorému pridelí príslušný počet bodov, 
teda  pri prepočte k 31.12. sú vyhodnocované mesiace jún – november, pri prepočte k 30.6. mesiace december - 
máj. Ak je celková výška nedoplatku najvyššia vo viacerých obdobiach, tak algoritmus vyberie najnovšie obdobie. 
Ak sa nedoplatky v sledovanom období 6 mesiacov vyskytovali najviac 2 mesiace vrátane, pridelí sa polovičný 
počet bodov určený v hodnotiacej tabuľke. Nedoplatky v sume do 5 EUR sa pre potreby prepočtu vyhodnotia ako 
nulové. 
 
V hodnotení sa zohľadní odkladný účinok priznaný súdom. 
 
Bodové hodnotenie:  

KR1  Počet bodov 
Polovičný počet 

bodov 

do 170 EUR vrátane 2 1 

od 170 EUR do 500 EUR vrátane  4 2 

od 500 EUR do 3 000 EUR vrátane 8 4 

od 3 000 EUR do 5 000 EUR vrátane 12 6 

od 5 000 EUR do 10 000 EUR vrátane 16 8 

nad 10 000 EUR  25 12 

 
 
 



Príklad 1:  
Subjekt má nasledovné nedoplatky:   
jún  0  EUR  
júl  7 800   EUR  
august  7 800   EUR  
september  11 800  EUR  
október  0  EUR  
november  0  EUR  
 
Algoritmus vyhodnotí   zo  všetkých   hodnotených období  najvyšší nedoplatok – v  tomto prípade za  september 
11 800  EUR, nedoplatky má subjekt v mesiacoch júl, august, september, teda  viac ako 2 mesiace a pridelí mu 
25 bodov.  

Dôvody porušenia KR1 sú uvedené v oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti – 25 bodov.  

Detail KR1 Nedoplatky za daňovú a colnú časť  11 800  EUR, september, z toho: daňová časť 11 800  EUR,  colná 
časť 0  EUR.  

Príklad 2: 
Subjekt má nasledovné  nedoplatky:  
jún  0  EUR  
júl  7 800   EUR  
august  7 800   EUR  
september  1  EUR  
október  0  EUR  
november  0  EUR  

Algoritmus   vyhodnotí   zo  všetkých   hodnotených období  najvyšší nedoplatok – v  tomto prípade  za august 
7 800  EUR, nedoplatky má subjekt v mesiacoch júl, august (za september je nedoplatok < 5 EUR vyhodnotí sa 
ako 0 EUR) 2 mesiace a pridelí mu  polovičný počet bodov - 8 bodov.  

Dôvody porušenia KR1 sú uvedené v oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti – 8 bodov 
 
Detail KR1 Nedoplatky za daňovú a colnú časť  7 800  EUR, august, z toho: daňová časť 7 800  EUR,  colná časť 
0 EUR. 
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