Poučenie na podanie Vyhlásenia DAC6 v súvislosti s oznamovacou
povinnosťou podľa § 8c 4) alebo § 8c 7) zákona č. 442/2012 Z. z.
o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších
predpisov
Všeobecné informácie
1. Povinnosť predložiť vyhlásenie potvrdzujúce, že tie isté informácie o oznamovanom opatrení už
podala iná povinná osoba, je stanovená pre sprostredkovateľa v § 8c 4) a pre používateľa v § 8c 7)
zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“).
Formulár Vyhlásenie DAC6 slúži na splnenie uvedenej povinnosti elektronickými prostriedkami tak,
ako to stanovuje § 8h ods. 1 zákona.
2. Rozsah povinnosti, základné ustanovenia a definície pojmov sú uvedené v zákone.
3. Povinnosť predložiť vyhlásenie je sekundárna povinnosť, ktorá sa na povinnú osobu nevzťahuje
v prípade, ak si splnila svoju primárnu povinnosť, ktorou je povinnosť podať informácie
o oznamovanom opatrení stanovená v § 8c ods. 2 a 3 alt. v § 8c ods. 5 a 6 zákona (v závislosti
od toho, či je povinná osoba sprostredkovateľom alebo používateľom).
4. Lehoty na podávanie informácií stanovuje § 8e zákona.
5. Za nesplnenie povinnosti podať informácie, vyhlásenie alebo spoločné vyhlásenie podľa § 8c
v rozsahu podľa § 8f v lehote podľa § 8e daňový úrad uloží povinnej osobe pokutu do 30 000 eur,
a to aj opakovane.
Postup podania
1. Portál finančnej správy (ďalej len „PFS“)
Vyhlásenie DAC6 sa realizuje elektronickým podaním prostredníctvom PFS na webovom sídle FR SR:
http://www.financnasprava.sk.
2. Registrácia na PFS
Vyhlásenie 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. Vyhlásenie DAC6
Formulár Vyhlásenie DAC6 sa nachádza v osobnej internetovej zóne (tzn. je prístupný po prihlásení
na PFS) v časti Katalógy > Katalóg formulárov > Medzinárodná výmena informácií > DAC6 >
Vyhlásenie DAC6.
Vyhlásenie DAC6 má podobu štruktúrovaného formulára, ktorý obsahuje:
1. 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:

a)

Pre fyzickú osobu

b) Pre právnickú osobu

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:

1. DIČ:
2. Názov/Obchodné meno:
3. Rezidencia na daňové účely:

Adresa:
9. Ulica:
10. PSČ:
11. Mesto:
12. Štát:

Adresa:
4. Ulica:
5. PSČ:
6. Mesto:
7. Štát:

2. Polia v časti B. Informácie o oznamovanom opatrení
1. Deň uskutočnenia prvého úkonu pri zavedení oznamovaného opatrenia podľa § 8f písm. d)
zákona
2. Referenčné číslo opatrenia je číslo opatrenia, ktoré oznamovanému opatreniu pridelila finančná
správa (ide o 17-miestne číslo, ktoré má presne definovanú štruktúru, napr.
SKA20200708123456).
3. Týmto vyhlásením potvrdzujem, že informácie o oznamovanom opatrení v rozsahu podľa § 8f
zákona už podal sprostredkovateľ/používateľ (fyzická/právnická osoba):
V tejto časti je potrebné vyplniť údaje o fyzickej alebo právnickej osobe (rovnaké polia ako
v časti A. Informácie o povinnej osobe).
3. Polia v časti C. Spoločné vyhlásenie
Toto vyhlásenie predkladám ako spoločný zástupca sprostredkovateľov podľa § 8c ods. 4 /
používateľov podľa § 8c ods. 7 zákona (fyzické/právnické osoby):
V tejto časti je potrebné vyplniť údaje o všetkých fyzických a právnických osobách, na ktoré sa
spoločné vyhlásenie vzťahuje. Osoby je možné dopĺňať použitím tlačidiel „Pridať fyzickú osobu“
a „Pridať právnickú osobu“ (rovnaké polia ako v časti A. Informácie o povinnej osobe).

4. Zdroj informácií pre subjekty

Na PFS v časti Infoservis > AVI >DAC6 – v dolnej časti obrazovky, v zložke „Dokumenty“ sú
zverejnené všetky informácie, dokumenty, ktoré slúžia ako informačný materiál a pomôcka pre subjekty
k plneniu
ich
legislatívnych
povinností
v oblasti
AVI
-

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/avi#dac6.
FR SR odporúča 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.

