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Informácia k predvoleniu oznámeného bankového účtu ako účtu pre vrátenie 

nadmerného odpočtu 

 

Tento informačný materiál je určený pre platiteľov dane (registrovaní pre DPH v SR podľa § 4, § 4b alebo § 5 

zákona o DPH), ktorí oznámili Finančnému riaditeľstvu SR v súlade s § 6 a § 85kk zákona o DPH bankové 

účty používané na podnikanie, ktoré je predmetom dane z pridanej hodnoty a majú záujem, aby im daňový 

úrad vracal nadmerný odpočet len na jeden vybraný bankový účet spomedzi týchto oznámených bankových 

účtov. 

V zmysle § 79 ods. 9 zákona o DPH môže daňový úrad vrátiť nadmerný odpočet alebo jeho časť len  

na bankový účet oznámený platiteľom dane stanoveným spôsobom podľa § 6 ods. 5 zákona o DPH, pričom 

ale citované ustanovenie neupravuje postup – „kľúč“, pri výbere bankového účtu, na ktorý má daňový úrad vrátiť 

nadmerný odpočet alebo jeho časť, ak platiteľ dane oznámil nie jeden ale viac bankových účtov, ktoré používa  

na dané podnikanie. Na základe takéhoto znenia ustanovenia môže daňový úrad vrátiť nadmerný odpočet alebo 

jeho časť na hociktorý z oznámených bankových účtov. 

V prípade, že platiteľovi dane, ktorý oznámil viac bankových účtov vyhovuje, aby mu daňový úrad vracal nadmerný 

odpočet alebo jeho časť len na jeden vybraný bankový účet zo všetkých oznámených bankových účtov,  

má možnosť požiadať miestne príslušný daňový úrad o predvolenie konkrétneho bankového účtu. Žiadosť 

odporúčame podať prostredníctvom formulára Všeobecné podanie – Register, ktorý je k dispozícii po prihlásení 

sa na portál finančnej správy (www.financnasprava.sk) v Osobnej internetovej zóne v časti Katalóg 

formulárov/Register/Podanie pre FS - Register/ Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky. 

Poznámka: Platiteľ dane môže mať vždy len jeden predvolený bankový účet pre vrátenie nadmerného odpočtu. 

Tento predvolený bankový účet je však možné v prípade potreby zmeniť. 

 

Otázka č. 1 – Predvolenie bankového účtu ako účtu pre vrátenie nadmerného odpočtu 

Firma – platiteľ dane oznámila finančnej správe viacero bankových účtov, ktoré používa na podnikanie, ktoré  

je predmetom DPH. V septembri 2022 prijala platbu – vrátenie nadmerného odpočtu na jeden z týchto účtov a ten 

je vedený v inej mene (v českých korunách). Vplyvom konverzie je suma po prevedení na eurá nižšia ako pôvodná 

suma nadmerného odpočtu. Ako má firma postupovať, ak chce, aby jej v budúcnosti prípadné vzniknuté nadmerné 

odpočty prichádzali na konkrétny firmou zvolený bankový účet (vedený v eurách)? 

Odpoveď 

Predmetnú žiadosť, t. j. na ktorý bankový účet z oznámených bankových účtov má daňový úrad platiteľovi dane 

vrátiť nadmerný odpočet odporúčame poslať daňovému úradu prostredníctvom formulára Všeobecné podanie – 

Register.  
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Otázka č. 2 – Zmena predvoleného bankového účtu ako účtu pre vrátenie nadmerného odpočtu 

Spoločnosť s r. o. v auguste 2022 požiadala daňový úrad, aby prípadné nadmerné odpočty posielal na konkrétny 

ňou zvolený bankový účet z oznámených bankových účtov. Spoločnosť plánuje v budúcnosti tento účet zrušiť  

a na základe toho by vopred chcela požiadať o zmenu predvoleného bankového účtu pre vrátenie nadmerného 

odpočtu. Je takáto zmena možná? 

Odpoveď 

Áno, takáto zmena je možná. Žiadosť o zmenu predvoleného bankového účtu ako účtu pre vrátenie nadmerného 

odpočtu odporúčame poslať daňovému úradu prostredníctvom formulára Všeobecné podanie – Register.  

 

 

 

 

Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR  

  Centrum podpory pre dane  
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