
 

 

 

Finančná správa 

Tlačová správa 
 
 

Finančná správa zverejňuje podrobnejšie zoznamy 
 
BRATISLAVA, 03.01.2019: Finančná správa zverejňuje v zmysle daňového poriadku ďalšie 
informácie. Zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty (DPH) bude 
ponúkať rozšírené informácie.  
 
Finančná správa zverejňuje od nového roka aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných 
pre daň z pridanej hodnoty. Vďaka legislatívnej úprave je zoznam daňových subjektov registrovaných pre 
daň z pridanej hodnoty rozšírený aj o údaje ako  identifikačné číslo organizácie, dátum registrácie 
a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty. Tieto údaje doplní 
k doteraz zverejňovaným údajom ako napríklad meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, 
sídlo či druh registrácie. 
 
Daňový poriadok umožňuje finančnej správe zverejňovať rôzne informačné zoznamy. Na portáli finančnej 
správy môžu záujemcovia nájsť napríklad zoznam platiteľov DPH, zoznam daňových dlžníkov, zoznam 
daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane 
z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, zoznam daňových subjektov s výškou 
uplatneného nadmerného odpočtu DPH a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti DPH a po 
novom aj aktualizovaný rozšírený zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH.  
 
Zoznamy pravidelne aktualizuje tak, ako to definuje zákon. V prípade zoznamu daňových subjektov 
registrovaných pre daň z pridanej hodnoty je to denne, v prípade zoznamu daňových dlžníkov do konca 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje. Zoznam 
daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov zase aktualizuje vždy do konca každého štvrťroka 
na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku 
roka. V prípade zoznamu daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu aktualizuje 
zoznam vždy do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani z 
pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.  
 
Všetky informačné zoznamy, ktoré finančná správa zverejňuje v zmysle zákona, sú dostupné na portáli 
finančnej správy v časti Informačné zoznamy.  
 
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 
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