Dane v roku 2012 zaplatíme už na nové čísla účtov

Pri platení daní v roku 2012 sa zmenia čísla účtov, na ktoré je potrebné platby poukázať,
ako aj variabilné symboly označujúce konkrétne platby.
Daňovníkov čaká od začiatku budúceho roka zmena systému platenia daní. Všetky daňové
subjekty, tak fyzické ako aj právnické osoby, budú musieť od 1. januára 2012 používať pri platení daní
nové vygenerované jedinečné číslo účtu. O zmenách v platení daní informuje počas decembra zhruba
jeden milión daňových subjektov Daňové riaditeľstvo (DR) SR prostredníctvom listu.
Nový systém platenia daní by mal podľa daniarov zefektívniť identifikáciu platieb na strane
daňovej správy a taktiež znížiť riziko nesprávneho vypísania prevodných príkazov zo strany
daňovníkov. "Kľúčovou zmenou je, že každý daňový subjekt bude uhrádzať daňové povinnosti v
prospech svojho jedinečného čísla účtu vedeného u správcu dane pre príslušný druh dane,“
informovalo v decembri daňové riaditeľstvo.
Nové jedinečné číslo účtu bude obsahovať šesťmiestne predčíslie označujúce druh dane,
desaťmiestne základné číslo účtu označujúce konkrétny daňový subjekt a štvormiestny kód štátnej
pokladnice.
Pri platení daní sa zmení aj doteraz používaný variabilný symbol. Doterajšie DIČ či rodné číslo
nahradí desaťmiestny variabilný symbol. Ten bude obsahovať štyri číslice na označenie druhu platby
dane a šesť číslic, ktoré budú označovať obdobie, za ktoré sa platba vykonáva.
Daňovníci budú musieť využiť nové čísla účtov prvýkrát už v januári budúceho roka, a to pri
mesačnom zúčtovaní dani z pridanej hodnoty (DPH), či pri platbe dane z motorových vozidiel.
Daňové riaditeľstvo SR v súčinnosti s Ministerstvom financií SR v týchto dňoch informuje
listom všetky registrované daňové subjekty o závažných zmenách v platení daní.
V týchto dňoch sú daňovým subjektom doručované (doporučene do vlastných rúk
prostredníctvom Slovenskej pošty) oznámenia, v ktorých príslušný Daňový úrad oznamuje základné
číslo účtu pre platenie dane, ktoré je jedinečné pre každý daňový subjekt.
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 na nové číslo
účtu.
Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu
Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo
základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

Podávanie priznaní bude jednoduchšie, sľubujú daniari
Podávanie daňových priznaní by sa v tomto roku malo pre daňovníkov zjednodušiť. Daňové
riaditeľstvo SR totiž pripravuje začiatkom roka 2012 zavedenie novej bezplatnej formy elektronickej
komunikácie.
"Daňový subjekt bude môcť plnohodnotne elektronicky komunikovať prostredníctvom novej
aplikácie s daňovou správou aj bez potreby zakúpenia zaručeného elektronického podpisu, čo
predpokladáme, že výrazne zvýši užívateľský komfort daňovníka,“ konštatovala v polovici decembra
riaditeľka odboru služieb pre verejnosť DR SR Beáta Uhrinová. Podrobnosti nového systému
komunikácie chce daňová správa prezentovať v januári.
Pripravovaný nový systém elektronickej komunikácie vychádza podľa daniarov aj z
požiadaviek daňových subjektov. Daňové riaditeľstvo chce zavedením nového systému taktiež
eliminovať problémy s nedostupnosťou portálu daňovej správy.
V novom roku by tak daňovníci mali mať k dispozícii tri možnosti na komunikáciu s ich
správcom dane. Budú môcť využiť komunikáciu prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu,
či na základe dohody so správcom dane o spôsobe doručovania písomnosti elektronickými
prostriedkami. Táto forma si však vyžaduje následné doručenie krycieho listu v písomnej forme.
Nová pripravovaná možnosť komunikácie so správcom dane by však podľa daňového
riaditeľstva mala umožniť elektronickú komunikáciu bez akéhokoľvek ďalšieho doručovania
písomnosti.

