
Verejný prísľub Accai s. r. o. 
 
Accai s. r. o.., so sídlom Žltá 3938/3, 851 07 Bratislava, IČO: 53 076 834, spoločnosť zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 146423/B, (ďalej len „Poskytovateľ“) sa týmto 
zaväzuje, že každému, kto splní určené predpoklady poskytne uvedené zvýhodnenie, a to za podmienok 
uvedených v tomto verejnom prísľube (ďalej len „Verejný prísľub“).  
 
Podmienky verejného prísľubu  
 
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť benefit špecifikovaný vo Verejnom prísľube každému, kto počas 
trvania Verejného prísľubu prejaví záujem o spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej 
osoby za rok 2022  (ďalej len „Daňové priznanie“) a Poskytovateľ mu spracuje Daňové priznanie (ďalej len 
„Podmienky verejného prísľubu“). 
 
Poskytované benefity a podmienky ich poskytnutia  
 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť každej fyzickej osobe vypracovanie Daňového priznania (ďalej len 
„Služba“) za 1€, v prípade ak v čase úhrady za Službu je majiteľom živnostenského alebo podnikateľského 
účtu v Tatra banke, a zároveň si uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z 
príjmov 595/2003 Z.z. (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) 
 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Službu v cene 1€ za spracovanie Daňového priznania zahrňujúce 
príjmy podľa §5, §6, ods. 1, písm. a), b), c), d), ods. 2, písm. a), b), c), d), e), §6, ods. 4 Zákona o dani z 
príjmov, kde si daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 Zákona o dani z príjmov, 
ďalej zahrňujúce príjmy podľa §6, ods. 3, §8, ods. 1, písm.  a), b), c), f), g), h), i), j), l), n), p), r), s) Zákona o 
dani z príjmov. 
 
3. Poskytovateľ je oprávnený overiť si splnenie podmienky existencie živnostenského alebo 
podnikateľského účtu v Tatra banke a jeho majiteľa priamo v Tatra banke, a.s..  
 
Lehoty poskytnutia Služby 
 
1. Poskytovateľ poskytne Službu v riadnej lehote na podanie Daňového priznania do 31.3.2023 každému, 
kto zaplatí za Službu a dodá kompletné a úplné podklady k poskytnutiu Služby najneskôr do 17.3.2023. 
 
2. Poskytovateľ spracuje podanie predĺženia lehoty na podanie Daňového priznania (ďalej len „Odklad“) v 
lehote do 31.3.2023 každému, kto zaplatí za Službu a dodá podpísanú plnú moc na zastupovanie pred 
správcom dane najneskôr do 24.3.2023. 
 
3. Poskytovateľ poskytne Službu v predĺženej lehote na podanie Daňového priznania do 30.6.2023 
každému, kto zaplatí za Službu a dodá kompletné a úplné podklady k poskytnutiu Služby najneskôr do 
25.5.2023. 
 
Trvanie Verejného prísľubu  
 
Vyhlásenie Poskytovateľa uskutočnené Verejným prísľubom trvá od 1.2.2023 do 6.4.2023. 
 
Záverečné ustanovenia  



 
Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Podmienky verejného prísľubu alebo Verejný prísľub 
odvolať. Zmenu Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu Poskytovateľ zverejní 
na svojom webovom sídle www.accai.sk. Zmena Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie 
Verejného prísľubu nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom 
zverejnenia uvedeného oznámenia.  
 
V Bratislave, dňa 1.2.2023 


