
  
   

 

  

 

Finančné riaditeľstvo SR 

 

                          Benefity poskytované vysoko spoľahlivým daňovým subjektom 

 

1. Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti 
nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a 
daňového poriadku  

V prípade vysoko spoľahlivého daňového subjektu kontrolór vyhotoví čiastkový protokol, ak zvyšná preverená 
výška dane z pridanej hodnoty už nebude mať žiadny vplyv na vrátenú časť nadmerného odpočtu na základe 
čiastkového protokolu a sú na to splnené zákonné podmienky. 

2. Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly  
alebo výkonom miestneho zisťovania podľa § 27 ods. 1 daňového poriadku 

V prípade vysoko spoľahlivého daňového subjektu, určí kontrolór vo výzve v súvislosti s výkonom daňovej 
kontroly alebo miestneho zisťovania lehotu nie kratšiu ako 15 dní.  

3. Zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu  

V prípade vysoko spoľahlivého daňového subjektu sa úhrada za vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 53c 
ods. 1 daňového poriadku zníži na polovicu. 

4. Zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy určenia 
základu dane stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 a rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy 
ocenenia podľa § 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na 
polovicu 

5. Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach  
v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok   

Správca dane vyhovie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach,  
ak žiadateľom je vysoko spoľahlivý daňový subjekt; podmienky podľa čl. I označeného ako „Podmienky určené 
Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu/splátok“ v podmienkach pre povolenie odkladu platenia dane 
alebo platenie dane v splátkach podľa § 57 ods. 2 daňového poriadku, uverejnených na webovom sídle 
Finančného riaditeľstva SR, sa neposudzujú.   
  
6. Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia 
zákonom stanovených podmienok 

Správca dane vyhovie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku,  
ak žiadateľom je vysoko spoľahlivý daňový subjekt; podmienky podľa čl. I označeného ako „Podmienky určené 
Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu/splátok“ v podmienkach pre povolenie odkladu platenia dane 
alebo platenie dane v splátkach podľa § 57 ods. 2 daňového poriadku, uverejnených na webovom sídle 
Finančného riaditeľstva SR, sa neposudzujú.   
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