
1 

 

                                                                               

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

 

Informácia k zastupovaniu u správcu dane 

 

Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania  

v zmysle zákona  NR SR č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový 

poriadok“). 

 

Inštitút zastupovania v daňovom poriadku vychádza zo všeobecných princípov Občianskeho 

zákonníka v zmysle ktorého zastupovanie vzniká: 

 

 na základe zákona (napr. zákon o rodine) alebo rozhodnutia správcu dane (ďalej 

„zákonné  zastúpenie“), 

 na základe udeleného plnomocenstva.  

 

Zastupovanie daňový poriadok upravuje v § 9 a v § 10. 

 

Daňový poriadok nestanovuje osobitne podmienky zástupcu. Zástupcom môže byť fyzická 

osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba.  

Osoba, ktorej splnomocniteľ udeľuje plnomocenstvo, musí byť spôsobilá k právnym úkonom 

v plnom rozsahu. 

 

I. Zákonné zastupovanie 

 

 Zastupovanie fyzickej osoby 

 

Zastupovanie fyzickej osoby sa uplatní v prípade, ak táto osoba nemôže pri správe daní 

vystupovať samostatne a to z dôvodu, ak: 

 nemá procesnú spôsobilosť pre neplnoletosť alebo napr. kvôli duševnej chorobe, 

 existujú iné prekážky uvedené v zákone, ktoré bránia začať alebo pokračovať pri správe 

daní, napríklad: 

- pobyt daňového subjektu nie je správcovi dane známy, 

- daňovému subjektu sa nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu mimo územia 

SR,  
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- ak osoba nemôže pri správe daní vystupovať osobne najmä z dôvodu väzby, výkonu 

trestu odňatia slobody, dlhodobého pobytu mimo územia SR, ktorý trvá nepretržite 

aspoň 3 mesiace alebo z dôvodu dlhodobej choroby a táto osoba si nezvolila zástupcu. 

 

Príklad č. 1 

Fyzická osoba (daňový subjekt) s trvalým pobytom na území SR sa dlhodobo zdržiava 

v zahraničí za účelom štúdia. Za dobu neprítomnosti si u správcu dane nezvolila zástupcu. 

Z dôvodu neprítomnosti daňového subjektu sa správca dane rozhodne ustanoviť tejto fyzickej 

osobe zástupcu. Po predchádzajúcom súhlase správca dane rozhodnutím ustanoví za zástupcu 

matku  daňového subjektu. Zástupca je povinný konať osobne a nemôže za ňu konať iná osoba 

(substitút). 

 

 Zastupovanie právnickej osoby 

 

Daňový poriadok umožňuje správcovi dane ustanoviť zástupcu  právnickej osobe v týchto 

prípadoch: 

 ak nie je možné doručiť písomnosť na adresu sídla uvedeného v obchodnom registri alebo 

v inom registri a jej iná adresa nie je správcovi dane známa, 

 ak nemá osobu spôsobilú konať v jej mene, napr.: 

- osoba, ktorá bola jediným konateľom a jediným spoločníkom spoločnosti, zomrela 

alebo  

- jediný konateľ spoločnosti bol vymazaný z obchodného registra a nebol ustanovený 

iný  zástupca,  

 ak je sporné, kto je oprávnený za právnickú osobu konať.  

 

Príklad č. 2 

Právnická osoba s dvomi spoločníkmi, z ktorých jeden zo spoločníkov bol zároveň  

aj konateľom v tejto spoločnosti, zomrel. Keďže spoločnosť nemá osobu spôsobilú konať v jej 

mene, správca dane chce stanoviť právnickej osobe zástupcu, a to druhého spoločníka 

predtým, ako prebehne dedičské konanie. Navrhovaný zástupca (druhý spoločník)  

so zastupovaním súhlasí. 

Poznámka: 

Správca dane je povinný pred vydaním rozhodnutia o ustanovení zástupcu získať súhlas 

navrhovaného zástupcu (písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane). 

 

 Zánik zákonného zastúpenia 

 

Daňový poriadok ani Občiansky zákonník neupravuje osobitne zánik zákonného zastúpenia.  

Zákonné zastúpenie sa skončí najmä vtedy, ak zanikne stav, ktorý bol dôvodom 

pre  zastúpenie zo zákona. V prípade, že správca dane ustanoví zástupcu maloletej osobe, 

zákonné zastúpenie zaniká dovŕšením plnoletosti daňového subjektu. 

 

Zákonné zastúpenie zanikne aj v prípade smrti zástupcu alebo zastúpeného. 
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II. Zastupovanie na základe plnomocenstva 

 

Zastupovanie na základe plnomocenstva pri správe daní sa riadi ustanovením § 9 daňového 

poriadku. Právo zvoliť si zástupcu má: 

 daňový subjekt, 

 zákonný zástupca daňového subjektu (rodič neplnoletého daňového subjektu 

za  predpokladu, že je sám procesne spôsobilý a nebol pozbavený svojich 

rodičovských práv, osvojiteľ neplnoletého daňového subjektu),  

 opatrovník daňového subjektu ustanovený súdom. 

 

Plnomocenstvo je jednostranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe  

(napr. daňovému úradu) na  vedomie, v akom rozsahu je osoba, ktorá je uvedená 

v plnomocenstve oprávnená ho  zastupovať.  

Plnomocenstvo osvedčuje, že medzi zastúpeným a zástupcom došlo k uzavretiu dohody 

o plnomocenstve. Nie je potrebné, aby v plnomocenstve bolo uvedené, že zástupca prijíma 

plnomocenstvo, ani podpis zástupcu, nie je však chybou, keď ho plnomocenstvo bude 

obsahovať. 

 

Dohoda o plnomocenstve je dvojstranný právny úkon medzi zástupcom a zastúpeným, 

ktorým zastúpený udeľuje plnomocenstvo v určitom rozsahu a zástupca toto plnomocenstvo 

v tomto rozsahu prijíma. 

 

Poznámka: 

Plnomocenstvo na zastupovanie pred správcom dane si nevyžaduje úradné overenie  

(napr. overenie notárom). 

 

Zo splnomocnenia musí byť zrejmé: 

 kto udeľuje plnomocenstvo (splnomocniteľ), 

 komu je udelené (splnomocnenec), 

 rozsah splnomocnenia, prípadne jeho časové ohraničenie. 

 

Ak plnomocenstvo udeľuje právnická osoba, musí byť ako splnomocniteľ uvedená právnická 

osoba, v mene ktorej konateľ koná. Plnomocenstvo sa udeľuje na zastupovanie právnickej 

osoby, nie na zastupovanie konateľa spoločnosti, napr. „spoločnosť Bama s.r.o., Štefánikov 1, 

Nitra, zastúpená konateľom JUDr. Jozefom Murgašom udeľuje splnomocnenie  

na zastupovanie tejto spoločnosti pred správcom dane Ing. Eve Ondríkovej, s trvalým 

pobytom Krasňany 25 na všetky úkony ...“. 

 

Splnomocniteľ si môže zvoliť zástupcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo na území členských 

štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore t.j. Lichtenštajnsko, Island, Nórsko (ďalej „členský štát“). 

Ak si zvolí zástupcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členských štátov, tento 

zástupca si musí zvoliť zástupcu na doručovanie, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo na území 

SR. 
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Aj daňový subjekt, ktorý má v SR registračnú povinnosť a má trvalý pobyt alebo sídlo mimo 

územia členského štátu, je povinný zvoliť si zástupcu na doručovanie, ktorý má trvalý pobyt 

alebo sídlo na území SR. 

 

 Plnomocenstvo podľa rozsahu 

  

Pri udelenom plnomocenstve zástupca koná v rozsahu udeleného plnomocenstva. 

 

Rozlišujeme plnomocenstvo: 

 všeobecné (generálne) plnomocenstvo - rozsah plnomocenstva nie je vymedzený, 

preto oprávňuje zástupcu na všetky právne úkony. V plnomocenstve sa uvedie, 

napríklad: 

       „...udeľuje sa plnomocenstvo na zastupovanie vo všetkých právnych veciach  

a na vykonávanie všetkých úkonov pred správcom dane...“, 

 špeciálne (obmedzené) plnomocenstvo - rozsah plnomocenstva je presne vymedzený 

a oprávňuje zástupcu len na určitý druh vymedzených právnych úkonov. 

V plnomocenstve sa uvedie, napríklad: „.. udeľuje sa plnomocenstvo na zastupovanie 

....(uvedú sa právne úkony, na ktoré sa zástupca splnomocňuje)“, 

 osobitné (individuálne) plnomocenstvo - oprávňuje zástupcu len na jeden určitý 

právny úkon. V plnomocenstve sa uvedie napríklad: „...udeľuje plnomocenstvo  

na prevzatie kópie daňového priznania za rok ...“. 

 

Poznámka: 

Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa plnomocenstvo za všeobecné. 

 

 Jeden zástupca – v tej istej veci 

 

V tej istej veci môže mať daňový subjekt, zákonný zástupca alebo opatrovník len jedného 

zástupcu. 

 

U toho istého správcu dane môže mať daňový subjekt aj viacerých zástupcov, avšak iba 

v rôznych veciach, napr. jeden zo zástupcov je splnomocnený na podávanie daňových 

priznaní na dani z príjmov a druhý zástupca na podávanie daňových priznaní k iným daniam. 

 

 Účinnosť plnomocenstva 

 

Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo 

odo dňa  udelenia plnej moci do zápisnice u správcu dane. 

Odvolanie plnomocenstva daňovým subjektom alebo výpoveď plnomocenstva zástupcom  

sú účinné odo dňa ich doručenia správcovi dane alebo odo dňa uvedenia týchto skutočností  

do zápisnice u správcu dane. 
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III. Vylúčenie zástupcu 

 

Vylúčenie zástupcu daňový poriadok upravuje v § 10. 

 

Správca dane a druhostupňový orgán je oprávnený vylúčiť zo správy daní zástupcu, ak dôjde 

k stretu so záujmami iných daňových subjektov pri uplatňovaní práv a pri plnení povinností 

podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov. Uvedené neplatí, ak je zástupcom 

daňový poradca alebo advokát. 

 

Poznámka: 

Správca dane o vylúčení zástupcu vydá rozhodnutie, proti ktorému nie je možné podať 

odvolanie. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Odbor podpory a služieb pre verejnosť 
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