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BRATISLAVA, 23.11.2018: Kriminálny úrad finančnej správy odhalil v uplynulých dňoch viacero 
spoločností, ktoré si mali neoprávnene odpočítavať daň z pridanej hodnoty (DPH). 
Predpokladanú škodu vyčíslili dokopy na viac ako 500 000 eur. Ide o dva prípady, v ktorých 
figurovali spoločnosti z Bratislavy, Žiliny a Liptovského Mikuláša.  
 
V prvom prípade kriminalisti finančnej správy analytickou činnosťou identifikovali niekoľko spoločností, 
pri ktorých mali podozrenie z neoprávneného odpočtu DPH. Nakoľko mali podozrenie z možnej 
manipulácie, resp. zničenia účtovných dokladov, zaistili ich. Išlo o viaceré spoločnosti so sídlom 
v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a v Žiline. Tieto spoločnosti si podľa doterajších zistení odpočítavali 
daň z faktúr za dodávky služieb týkajúcich sa dodania výstavby optickej siete, zemných, inštalačných a 
stavebných prác. Faktúry vystavovala spoločnosť, ktorá mala jedného zamestnanca a v roku 2016 
zanikla formou zlúčenia. Dodávateľmi tejto spoločnosti boli firmy, ktoré vykazovali vysoké obraty 
a dlhodobo nízku daňovú povinnosť, záporný hospodársky výsledok a tiež zanikli formou zlúčenia. 
Predpokladaná škoda, ktorá vznikla takýmto konaním, sa odhaduje v tomto prípade na sumu 240 000 
eur. 
 
V ďalšom prípade išlo tiež o spoločnosti z Bratislavy a zo Žiliny. Pri týchto firmách zase kriminalisti 
zistili, že dotknuté daňové subjekty si medzi sebou uplatňovali prenesenie daňovej povinnosti na 
príjemcu, čo však bolo fakturované bez zmluvných dokladov za účelom znemožnenia určenia 
konečného príjemcu dodaných stavebných prác a tým neodvedenia dane z uskutočnených zdaniteľných 
plnení. Fakturované sumy stavebných prác neboli v takom objeme skutočne zrealizované. Prenos 
daňovej povinnosti bol uplatňovaný len na základe textu faktúry alebo objednávky. Správcom dane boli 
niektorým spoločnostiach v reťazci zrušené registrácie z dôvodu nekontaktnosti, nezastihnuteľnosti 
a opakovaného porušovania daňových povinností. V obchodných spoločnostiach došlo aj k zmene 
štatutárnych orgánov – konateľov. Je pravdepodobné, že faktúry s prenosom daňovej povinnosti slúžili 
obchodným spoločnostiach v reťazci k zníženiu základu dane z príjmov právnickej osoby. 
Predpokladaná škoda, ktorá vznikla takýmto konaním, bola v tomto prípade vyčíslená na 275 000 eur. 
 
Konateľom spoločností hrozí v prípade dokázania viny za spáchanie trestného činu skrátenia dane 
a poistného  podľa § 276 ods. 4 Trestného zákona trest odňatia slobody vo výške 7 až 12 rokov.  
 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom 

zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom 

priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou 

proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na 

www.financnasprava.sk 

http://www.financnasprava.sk/
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