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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

 

4/FO/2022/IM 

 

Informácia 

k plateniu dane z príjmov fyzickej osoby z podaného daňového priznania  

za rok 2021  
 

 

Čísla účtov, na ktoré sa platí daň 

 

Daň z príjmov fyzickej osoby (rezidenta SR) z podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby 

(typ A alebo B): 

500208 – základné číslo účtu (OÚD) / 8180 v tvare IBAN 

variabilný symbol 1700992021 

 

Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území  SR: 

 

500216 – základné číslo účtu (OÚD) / 8180 v tvare IBAN 

variabilný symbol 1700992021 

 

Základné číslo účtu (OÚD) je vygenerované jedinečné číslo účtu označujúce daňový subjekt. Toto číslo účtu 

daňovníkovi posiela daňový úrad. Na overenie alebo zistenie svojho prideleného OUD môže daňový subjekt použiť 

aplikáciu „Overenie prideleného OÚD“. 

 

UPOZORNENIE 

Číslo účtu sa uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Keďže IBAN je tvorený 

z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať 

sám. Na prevod účtu do formátu IBAN je možné použiť generátor IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR . 

 

Platobná inštrukcia pre platby zo zahraničia – SEPA prevody 

 

Banka príjemcu*: STATNA POKLADNICA 

Radlinskeho 32 

810 05 Bratislava 

Slovakia 

BIC/SWIFT*: SPSRSKBAXXX 

 
Číslo účtu príjemcu*: predčíslie príslušnej dane + OUD daňového subjektu /8180 v tvare IBAN 

Názov účtu príjemcu: názov príslušnej dane 

Adresa príjemcu:  Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud
https://www.pokladnica.sk/_img/Documents/sluzby/IBAN/IBAN_generator_validator.html
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Kód krajiny:   SK 

Účel prevodu:  napr. variabilný symbol 

*povinné údaje 

 
 
Platobná inštrukcia pre platby zo zahraničia – korešpondenčné bankovníctvo – SWIFT (ide o cezhraničný 

prevod, ktorý nespĺňa podmienky pre SEPA prevod): 

 

Banka príjemcu*: STATNA POKLADNICA 

Radlinskeho 32 

810 05 Bratislava 

Slovakia 

BIC/SWIFT*: SPSRSKBAXXX 

 

Sprostredkujúca banka príjemcu*: Vseobecna uverova banka, a.s. 

Mlynske Nivy 1 

829 90 Bratislava 

Slovakia 

BIC/SWIFT*: SUBASKBXXXX   

 

Číslo účtu príjemcu*: predčíslie príslušnej dane + OUD daňového subjektu/8180  v tvare IBAN 

Názov účtu príjemcu*: názov príslušnej dane 

Adresa príjemcu:  Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

Účel prevodu:  napr. variabilný symbol 

*povinné údaje 

 

Predčíslia účtov jednotlivých druhov daní, ako aj  názvy účtov sú uvedené na internetovej stránke 

www.financnasprava.sk v časti Platenie daní. 

 

Poznámka: 

Bližšie informácie k platbám zo zahraničia nájdete na stránke Štátnej pokladnice www.pokladnica.sk. 

 

Lehoty na platenie dane z príjmov 

 

Daňovník je povinný daň z príjmov za rok 2021 zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do  

31. marca 2022.   

 

Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania správca dane neoznámil jeho základné číslo 

účtu (OÚD), je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto 

oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Ak ôsmy deň lehoty pripadne na sobotu, 

nedeľu alebo sviatok, posúva sa splatnosť dane na najbližší pracovný deň. 

 

UPOZORNENIE 

Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ak prijímateľ podielu zaplatenej dane nemá do 

pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový 

nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur.   

 

  

http://www.financnasprava.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani
http://www.pokladnica.sk/
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Spôsob platby 

 

Platbu dane je možné zrealizovať bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, 

pričom je potrebné ju označiť podľa vyhlášky MF SR č.378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení 

neskorších doplnkov: 

 

 číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza, 

 číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, 

 variabilným symbolom, 

 sumou platby dane v eurách a eurocentoch, 

 informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné. 

 

UPOZORNENIE 

Za deň platby sa považuje pri bezhotovostných prevodoch z účtu deň, keď bola platba odpísaná z účtu 

daňového subjektu alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala. 

 

Daň je možné uhradiť aj v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane. Pri takejto platbe je 

potrebné použiť poštový poukaz na účet RI (číslo účtu v tvare IBAN), ktorou je platba poukázaná na účet správcu 

dane vedený v Štátnej pokladnici. Na poštovom poukaze je potrebné uviesť: 

 adresáta: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná ul. č 63, 974 01 Banská Bystrica, 

 odosielateľa 

 číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza v tvare IBAN, 

 variabilný symbol platby, 

 sumu platby v eurách a eurocentoch, 

 informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. 

 

 

 

 

Vypracovalo Finančné riaditeľstvo SR 
Centrum podpory pre dane 
Január 2022 

 


