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Podozrenie na podvody pri DPH 
 
BRATISLAVA, 27.09.2019: Predbežná škoda vo výške takmer 2 mil. eur, podozrenie 
z neoprávneného odpočítavania dane z pridanej hodnoty a zaistenie viacerých účtovných 
dokladov. To je výsledok ostatného zásahu Kriminálneho úradu finančnej správy vo viacerých 
bratislavských spoločnostiach.  
 
Príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy svojou analytickou a operatívno-
pátracou činnosťou získali podozrenie z porušovania zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty. 
Podľa doterajších zistení ide o organizovanú skupinu spoločností so sídlom v Bratislave, pričom niektoré 
z nich sú aj navzájom medzi sebou personálne a majetkovo prepojené. Figuruje v nich aj jeden španielsky 
občan. 
 
Spoločnosti sú podozrivé z neoprávneného odpočítavania dane z pridanej hodnoty z obchodných 
transakcií z rokov 2015 a 2016. V tom období si spoločnosti odpočítavali daň z faktúr za dodávky 
reklamných služieb. Faktúry vystavovala spoločnosť, ktorá nemala žiadnych zamestnancov, nemala 
žiaden majetok, vykazovala však vysoké obraty a dlhodobo nízku daňovú povinnosť, rovnako 
ako záporný hospodársky výsledok. Na začiatku roku 2017 spoločnosť zanikla formou dobrovoľného 
výmazu. Pri akcii zaistili kriminalisti z KÚFS účtovné doklady tejto spoločnosti u jej koncových odberateľov 
tak, aby ich nebolo možné nijako pozmeniť či zničiť.  
 
Dodávateľmi tejto spoločnosti boli spoločnosti, ktoré taktiež vykazovali vysoké obraty a dlhodobo nízku 
daňovú povinnosť, navyše nepodávali daňové priznania. Niektoré zo spoločností zanikli z dôvodu 
ukončenia činnosti formou ex offo výmazu. 
 
Predpokladanú škodu na dani z pridanej hodnoty a na dani z príjmov právnickej osoby vyčíslili príslušníci 
finančnej správy z KÚFS na sumu 1 960 000 eur. V prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony.  
 

 

 

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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