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PIATA ČASŤ 
 

Daň za ubytovanie 
 
 

§ 15 
Sadzba dane 

 
Ustanovuje sa sadzba dane za ubytovanie  
0,52 € na osobu a prenocovanie. 
 

§ 16 
Oznamovacia povinnosť 

 
(l)  Platiteľ písomne oznámi správcovi dane  
v lehote 30 dní vznik, zmenu a zánik činnosti 
ubytovacieho zariadenia. 
(2) Platiteľ vedie knihu ubytovaných hostí 
alebo počítačom spracovanú evidenciu (ďalej 
len evidenciu), ktorá musí obsahovať tieto 
údaje: meno, priezvisko a rok narodenia 
ubytovaného, číslo občianskeho preukazu, 
alebo cestovného dokladu a miesto trvalého 
pobytu ubytovaného, deň príchodu a deň 
odchodu ubytovaného. Prevádzkovateľ vystaví 
daňovníkovi účtovný doklad o zaplatení dane 
za ubytovanie. 
(3) Platiteľ zapisuje údaje uvedené v 
odseku 2 v deň ubytovania sa hosťa, okrem 
údaja o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie 
pobytu hosťa platiteľ vyznačí v predpísanej 
evidencii bezodkladne po odchode hosťa. 
(4) Platiteľ dane alebo zástupca platiteľa dane 
predloží oznamuje správcovi daneobci základ 
dane do 15 dní po uplynutí kalendárneho 
štvrťroka výkaz o vybranej dani na 
predpísanom tlačive, ktorý obsahuje 
identifikačné údaje platiteľa dane, počet 
ubytovaných hostí osôb a počet prenocovaní. 
Ak časť povinnosti alebo celú daňovú 
povinnosť plní za platiteľa dane zástupca 
platiteľa dane, základ dane sa znižuje o základ 
dane, ktorý za platiteľa dane prebral jeho 
zástupca. 

 
§ 17 

 
Platiteľ dane alebo zástupca platiteľa dane 
zaplatí daň za ubytovanie do 15 dní po uplynutí 
kalendárneho štvrťroka na účet správcu dane 
alebo v hotovosti do pokladne mestského úradu 
alebo na účet správcu dane na základe výkazu 
o vybranej dani. Platiteľ dane alebo zástupca 
platiteľa dane označí platbu variabilným 
symbolom, ktorý mu bude určený správcom 
dane, alebo identifikačným číslom (IČO) 
prevádzkovateľa zariadenia. 

 
 

§ 17a 
Oslobodenie od dane za ubytovanie 

 
(1) Od dane za ubytovanie sú oslobodení 
štátni občania Ukrajiny a ich rodinní 
príslušníci, ktorí disponujú preukazom 
cudzinca žiadajúceho o poskytovanie 
dočasného útočiska alebo dokladom o 
tolerovanom pobyte na území Slovenskej 
republiky s označením „ODÍDENEC“. 
  
Oslobodenie od dane za ubytovanie podľa 
odseku 1 sa uplatňuje do 31.12.2022, ak vláda 
Slovenskej republiky nerozhodne 
o predčasnom skončení alebo predĺžení 
poskytovania dočasného útočiska. 
  
  
  

  


