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O z n á m e n i e  
 

S účinnosťou od 1.1.2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú  daňovému úradu 
označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z. z.  o spôsobe označovania platby dane. V súlade s uvedenou 
vyhláškou Vám daňový úrad oznamuje, že pre daňový subjekt Názov DS, DIČ XXXXXXXXXX bolo pre 
platenie daní pridelené základné číslo účtu 8000000001. 

Číslo účtu pre úhradu dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu 
označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice: 

XXXXXX-8000000001/8180 
 

predčíslie 
označujúce druh 

dane  

základné číslo účtu 
označujúce daňový 

subjekt 

 kód 
banky  

Prehľad čísiel účtov pre úhradu najpoužívanejších daní: 

Číslo účtu  Druh dane 
500001-8000000001/8180  Daň z príjmov fyzickej osoby (s trvalým pobytom v tuzemsku) 
500002-8000000001/8180  Daň z príjmov právnickej osoby (so sídlom v tuzemsku) 
500003-8000000001/8180  Daň z pridanej hodnoty 
500005-8000000001/8180  Daň z príjmov zo závislej činnosti 
500006-8000000001/8180  Daň z príjmov vyberaná zrážkou 
500007-8000000001/8180  Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 
500008-8000000001/8180  Daň z motorových vozidiel – DÚ Trnava 
500009-8000000001/8180  Daň z motorových vozidiel – DÚ Žilina 
500010-8000000001/8180  Daň z motorových vozidiel – DÚ Banská Bystrica 
500011-8000000001/8180  Daň z motorových vozidiel – DÚ Košice 
500012-8000000001/8180  Daň z motorových vozidiel – DÚ Prešov 
500013-8000000001/8180  Daň z motorových vozidiel – DÚ Nitra 
500014-8000000001/8180  Daň z motorových vozidiel – DÚ Trenčín 

 
Daňový subjekt je zároveň povinný označiť platbu dane správnym variabilným symbolom podľa 

vyššie uvedenej vyhlášky. 
Úplný zoznam predčíslí označujúcich druh dane a informácie o spôsobe platenia daní je možné 

získať na www.drsr.sk. 
 
  
 S pozdravom 
 
Oznámenie sa doručí:  
Názov        Titul Meno Priezvisko 
Ulica a súpisné číslo                riaditeľ daňového úradu 
PSČ Obec 

http://www.drsr.sk/
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