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BRATISLAVA – 20. 01. 2015: Firmy, ktoré sa „polepšili“, budú na zozname subjektov u ktorých 
nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH už len 6 mesiacov namiesto roka. Nové pravidlá platia 
od januára. Aktuálne je na zozname cca 4 900 daňových subjektov.  
 
Platiteľa DPH, ktorý je v zozname podľa § 52 ods. 6 daňového poriadku zverejnený, finančná správa z tohto 
zoznamu vymaže, ak odpadli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený a súčasne 
v období 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov platiteľ DPH neporušil povinnosti pri daňovej 
kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz ani povinnosť zaplatiť vlastnú 
daňovú povinnosť a bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne, 
alebo ak mu bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty.  
 
Do 31. 12. 2014 bola lehota, počas ktorej daňový úrad sledoval, či podnikateľ neporušuje povinnosti 
stanovené zákonom o DPH 12 mesiacov. Táto lehota je od 1.1.2015 skrátená z 12 na 6 mesiacov. 
Znamená to, že ak platiteľ DPH v lehote 6 mesiacov neporuší žiadne povinnosti, ktoré mu vyplývajú  
zo zákona o DPH a zároveň v tejto 6 mesačnej lehote odstráni dôvody, na základe ktorých bol v zozname 
podľa § 52 ods. 6 daňového poriadku zverejnený, bude zo zoznamu vymazaný.  
 
Finančná správa bude teda sledovať, či k 1. januáru 2015 uplynulo 6 mesiacov, počas ktorých platiteľ DPH 
neporušil povinnosti stanovené zákonom o DPH a zároveň odstránil porušenia, na základe ktorých bol  
do zoznamu zaradený.  
 
Príklad: Platiteľ DPH nezaplatil opakovane VDP (za január a február 2014). Bol zaradený do zoznamu 
podľa § 52 ods. 6 daňového poriadku a od apríla 2014 neporušil žiadne povinnosti. V septembri 2014 
zaplatil VDP za január a február 2014. Keby bola zostala „stará“ lehota 12 mesiacov, platiteľ DPH by bol  
zo zoznamu vymazaný v apríli 2015. Keďže sa však lehota skrátila z 12 na 6 mesiacov a prechodné 
ustanovenie hovorí, že sa vzťahuje aj na platiteľov DPH, ktorí boli zverejnení v zozname pred  
1. januárom 2015, tak tento platiteľ ešte pred 1. januárom 2015 splnil podmienky na výmaz  
(v septembri 2014) a bude zo zoznamu vymazaný do 31. januára 2015. 
 
Finančná správa zároveň zverejňuje „Zoznam vymazaných platiteľov“, teda firiem, ktoré si svoje 
nezrovnalosti vyriešili. Na tomto zozname je k dnešnému dňu takmer 8 200 firiem. Oba zoznamy nájde 
verejnosť na portáli finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-
sluzby/zoznamy.  
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