
Poučenie na podanie Oznámenia DAC6 v súvislosti s oznamovacou 

povinnosťou podľa § 8c zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci 

a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov 

 

Všeobecné informácie 

 

1. Formulár Oznámenie DAC6 slúži na splnenie oznamovacej povinnosti ustanovenej v § 8c zákona 

č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) elektronickými prostriedkami tak, ako to ustanovuje § 8h ods. 1 zákona. 

2. Rozsah oznamovacej povinnosti, základné ustanovenia a definície pojmov sú uvedené v zákone. 

3. Povinná osoba, ktorou môže byť podľa § 8b zákona sprostredkovateľ alebo používateľ, je povinná 

podať príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie o oznamovanom opatrení v rozsahu 

podľa § 8f zákona v lehote podľa § 8e zákona. Od 1.7.2020 je sprostredkovateľ alebo používateľ 

povinný podať informácie do 30 dní. 

4. V zmysle prechodných ustanovení § 24c zákona, povinné osoby sú povinné podať do 31. augusta 

2020 príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie o oznamovaných opatreniach, 

pri ktorých sa prvý úkon pri zavedení vykonal od 25. júna 2018 do 30. júna 2020. 

5. Oznamovaným opatrením je každé cezhraničné opatrenie, ak spĺňa aspoň jeden charakteristický 

znak uvedený v prílohe č. 1a zákona. 

6. Za nesplnenie povinnosti podať informácie, vyhlásenie alebo spoločné vyhlásenie podľa § 8c 

v rozsahu podľa § 8f v lehote podľa § 8e zákona daňový úrad uloží povinnej osobe pokutu do 30 000 

eur, a to aj opakovane. 

 

Postup podania 

 

1. Portál finančnej správy (ďalej len „PFS“) 

Oznámenie DAC6 sa realizuje elektronickým podaním prostredníctvom PFS na webovom sídle FR SR: 

http://www.financnasprava.sk. 

 

2. Registrácia na PFS 

Oznámenie DAC6 sa podá vyplnením formulára, ktorý môže podať len osoba registrovaná na PFS. 

Postup registrácie je uvedený na PFS v časti Rýchle odkazy > Príručky a návody. 

 

3. Oznámenie DAC6 

Formulár Oznámenie DAC6 sa nachádza v osobnej internetovej zóne (tzn. je prístupný po prihlásení 

na PFS) v časti Katalógy > Katalóg formulárov > Medzinárodná výmena informácií > DAC6 > 

Oznámenie DAC6. 

 

Oznámenie DAC6 má podobu štruktúrovaného formulára, ku ktorému sa prikladá XML príloha – 

viď bod 3. „Príloha – XML súbor“ tohto formulára. 

Formulár Oznámenie DAC6 obsahuje: 

A. Polia v časti A. Informácie o povinnej osobe (sprostredkovateľ alebo používateľ) podľa 

§ 8f písm. a) zákona, ktoré zobrazujú údaje o oznamujúcom subjekte v závislosti od toho, či 

ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu:  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/442/20200101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/442/20200101
http://www.financnasprava.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/prirucky-a-navody


a) Pre fyzickú osobu       b) Pre právnickú osobu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Polia v časti B. Informácie o oznamovanom opatrení 

 

Táto časť je z hľadiska podávania Oznámenia DAC6 veľmi dôležitá, nakoľko podľa nej sa 

rozlišujú štyri typy podania (body 1. – 4.): 

 

1. Povinná osoba oznamuje informácie o cezhraničnom opatrení podliehajúcom oznamovaniu 

po prvýkrát. 

Vzhľadom na to, že povinná osoba môže oznámiť finančnej správe viac ako jedno cezhraničné 

opatrenie, prideľuje finančná správa oznamovanému opatreniu tzv. referenčné číslo opatrenia 

ku každému podaniu zrealizovanému zaškrtnutím tohto poľa. Pokiaľ subjekt podá napr. tri 

podania so zaškrtnutím tohto bodu formulára, finančná správa bude každé z podaní považovať 

za samostatné cezhraničné opatrenie. 

2. Povinná osoba oznamuje informácie o cezhraničnom opatrení podliehajúcom oznamovaniu, 

ktoré už bolo oznámené slovenskej alebo zahraničnej finančnej správe. 

Vzhľadom na to, že povinnosť podať informácie o cezhraničnom opatrení sa môže vzťahovať 

na viac ako jednu povinnú osobu, je dôležité pri podávaní informácií o cezhraničnom opatrení, 

ktoré už minimálne jedna povinná osoba podala, či už slovenskej alebo zahraničnej finančnej 

správe, uviesť referenčné číslo opatrenia, ktoré bolo opatreniu finančnou správou pridelené. 

3. Povinná osoba týmto podaním opravuje informácie uvedené v oznámení cezhraničného 

opatrenia podliehajúceho oznamovaniu. 

V prípade, že povinná osoba chce opraviť údaje v podaní Oznámenia DAC6, ktoré zrealizovala 

(bez ohľadu na to, či opravuje podanie podané podľa bodu 1, 2 alebo 4), zaškrtne tento bod (3). 

V bode 8. uvedie poradové číslo podania, ktoré opravuje. Toto číslo povinná osoba nájde 

vo svojej schránke správ na PFS. 

V prípade, že uplynula lehota na podanie Oznámenia DAC6 a v predmetnom podaní boli 

identifikované chyby, správca dane vyzve povinnú osobu na opravu podania. V tomto prípade 

povinná osoba taktiež zrealizuje podanie zaškrtnutím tohto bodu (3). Poradové číslo podania 

v bode 8 sa však môže líšiť a do bodu 8 je preto potrebné uviesť poradové číslo podania, ktoré 

je uvedené vo výzve správcu dane. (Je to z toho dôvodu, že po lehote na podanie Oznámenia 

1. DIČ: 

2. Názov/Obchodné meno: 

3. Rezidencia na daňové účely: 

  

 

 

 

 

 

 

   

Adresa: 

4. Ulica: 

5. PSČ:  

6. Mesto: 

7. Štát: 

1. DIČ: (ak bolo pridelené) 

2. Meno: 

3. Priezvisko: 

4. Titul pred 

menom/za priezviskom: 

5. Dátum narodenia: 

6. Miesto narodenia: 

7. Obchodné meno: 

8. Rezidencia na daňové účely: 

  

Adresa: 

9. Ulica: 

10. PSČ:  

11. Mesto: 

12. Štát: 



DAC6 podľa §8e zákona sa prihliada len na posledné podanie podané do lehoty, 

na predchádzajúce podania sa neprihliada.) 

4. Sprostredkovateľ týmto podaním predkladá v zmysle § 8e ods. 4 zákona nové informácie 

o cezhraničnom opatrení určenom pre trh. 

Pod novými informáciami sa rozumie výlučne doplnenie nových používateľov tohto opatrenia 

v zmysle § 8e ods. 4 zákona. V prípade, že v prílohe XML bude uvedený aj pôvodný popis 

opatrenia, finančná správa na tento popis nebude prihliadať. Popis cezhraničného opatrenia 

určeného pre trh, ktoré už bolo oznámené finančnej správe, nemožno meniť. 

5. Deň uskutočnenia prvého úkonu pri zavedení oznamovaného opatrenia podľa § 8f písm. d) 

zákona. 

6. Kalendárny štvrťrok, v ktorom nastali nové informácie o opatrení určenom pre trh podľa 

§ 8e ods. 4 zákona: 

7. Referenčné číslo opatrenia: 

Referenčné číslo opatrenia je číslo, ktoré oznamovanému opatreniu pridelila finančná správa. 

V samotnej prílohe XML sa tento údaj môže uviesť do elementu ArrangementID, avšak 

v prípade nesúladu údajov sa berie do úvahy dátum, ktorý sa uvedie v tomto bode formulára (7). 

(Ide o 17-miestne číslo, ktoré má presne definovanú štruktúru, napr. SKA20200708123456). 

8. Poradové číslo podania: 

Poradové číslo podania, ktoré subjekt nájde v schránke správ na PFS (ide o 9-miestne číslo/rok 

uvedené v „obsahu správy“, napr. 600000123/2020): 

 

 
 

 

  



C.  Príloha – XML súbor 

 

K vyplnenému štruktúrovanému formuláru je nevyhnutné pripojiť prílohu – XML súbor, ktorá je 

neoddeliteľnou a kľúčovou súčasťou Oznámenia DAC6. V ľavej časti obrazovky sa nachádza 

odkaz „Správa príloh“, ktorý umožňuje pripojiť prílohu z disku. 

 

Vytvorenie XML súboru je v kompetencii povinnej osoby. Povolený formát prílohy je ZIP. Rozsah 

prílohy je limitovaný maximálnou veľkosťou 15 MB po skomprimovaní do formátu ZIP. 

Štruktúra XML súboru je definovaná v súbore XML schéma pre automatickú výmenu informácií 

DAC6 zverejnenom na PFS v časti Infoservis > AVI  > DAC6. 

 

4. Referenčné číslo opatrenia 

Informáciu o pridelení referenčného čísla opatrenia dostane povinná osoba do svojej schránky správ 

na PFS po akceptovaní jej podania Oznámenia DAC6, následne bude doručená aj listom od správcu 

dane. Ak sa oznamované opatrenie týka viacerých povinných osôb, povinná osoba poskytne informáciu 

o pridelenom referenčnom čísle opatrenia všetkým dotknutým osobám, ktoré túto informáciu využijú 

pri plnení svojich oznamovacích povinností podľa zákona. 

 

5. Zdroj informácií pre subjekty 

Na PFS v časti Infoservis > AVI  > DAC6 – v dolnej časti obrazovky, v zložke „Dokumenty“ sú 

zverejnené všetky informácie a dokumenty,  ktoré slúžia ako informačný materiál pre subjekty k plneniu 

ich legislatívnych povinností v oblasti AVI: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/avi#dac6. 

 

FR SR odporúča daňovým subjektom využívať vyššie uvedené zdroje informácií. V prípade, že si 

subjekt napriek využitiu uvedených zdrojov nevie poradiť, kontaktuje FR SR na telefónnom čísle 

048/43 17 222 alebo elektronicky mailom na https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt, kde mu budú 

poskytnuté potrebné informácie. 

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/avi#dac6
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/avi#dac6
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt

