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Finančná správa zverejňuje ďalšie zoznamy 
 
BRATISLAVA, 03.07.2018: Finančná správa zverejňuje v zmysle daňového poriadku ďalšie 
informácie. Na portáli finančnej správy je dostupný už aj zoznam daňových subjektov s výškou 
vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby a tiež zoznam daňových subjektov s výškou 
uplatneného nadmerného odpočtu. V zmysle platnej legislatívy ich finančná správa zverejnila  
do konca júna. Zoznamy bude pravidelne štvrťročne aktualizovať.  
 
Finančná správa zverejnila na konci júna na svojom portáli ďalšie informačné zoznamy. K doteraz 
zverejňovaným zoznamom ako napríklad k zoznamu daňových subjektov registrovaných pre DPH, 
platiteľov DPH či k zoznamu daňových dlžníkov pribudli ďalšie dva. Ide o zoznam daňových subjektov  
s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov 
právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby a zoznam daňových subjektov s výškou 
uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti.  
 
Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne 
vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby bude finančná správa 
aktualizovať vždy do konca každého štvrťroka na základe daňových priznaní k dani z príjmov 
právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku roka.  
 
Zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej 
daňovej povinnosti bude finančná správa aktualizovať vždy do konca každého štvrťroka kalendárneho 
roka na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom 
kalendárnom štvrťroku. Aktuálny zoznam teda vychádza z daňových priznaní podaných v 1. štvrťroku 
2018.  
 
Novela daňového poriadku, ktorá zavádza zverejňovanie týchto zoznamov, bola schválená poslancami 
NR SR v októbri 2017.  
 
Všetky informačné zoznamy, ktoré finančná správa zverejňuje v zmysle zákona, sú dostupné na portáli 
finančnej správy v časti Informačné zoznamy.  

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b8ef7dea-48c9-4dfd-880b-a90e00e611f0/?q=_BbRDPe7bdedF-XBwtxJTB8acUS-APo2YQblf8PGAbkvYTgazpx3vQ1i2JwMPibk7Os-Bv5KKx7EFD3NDG6wnRwRTldn1H8ERYiFlB2dvhvbQn_NwCTXkr6LHaq1Bx7hh1dGX0umzH2SlvOEpjDbPL6t_Mc=
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_93f936dd-ce2e-4726-af8a-a90e00f6f79f/?q=snYI_zRDQD_ETX8kjRPvMZuWbHoYaZOyb2dTJJHVdRuvuZRFfJfXaj8GBPEQ9ZDMlqD4cZgxFh25kv7aiVOaR6fmb5sJaY_NygnktIkIeIpJZrc3yTrhT8KpKYSgkWD1VpgDiz5QY2OZUudHWgkmVlYX_ac=
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_93f936dd-ce2e-4726-af8a-a90e00f6f79f

