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Informácia o podmienkach nazerania do spisu   

 
 

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej „daňový poriadok“) upravuje v § 23 možnosť nazerania do spisu v súvislosti s 

daňovými povinnosťami. 

 

Daňový subjekt alebo jeho zástupca v súvislosti s daňovými povinnosťami má oprávnenie nazerať do spisu. 

 

Spis daňového subjektu 

Daňový poriadok pri základných pojmoch na účely daňového poriadku neobsahuje definíciu „spisu“ daňového 

subjektu. Presné vymedzenie, čo sa rozumie pod pojmom spis daňového subjektu, nie je upravené ani v ustanovení 

§ 23 daňového poriadku. Vo všeobecnosti pod pojmom „spis daňového subjektu“ rozumieme súbor všetkých 

písomností, ktoré sa týkajú daňového subjektu a je vedený v priebehu viacerých kalendárnych rokov činnosti 

daňového subjektu. Spis daňového subjektu je vedený príslušným správcom dane. Nazeranie do spisu 

zabezpečuje ten správca dane, ktorý vedie spis daňového subjektu 

 

Daňový subjekt alebo jeho zástupca je oprávnený nazerať do spisu daňového subjektu týkajúceho sa jeho 

daňových povinností; po prijatí žiadosti o nazretie do spisu sprístupní správca dane spis daňového subjektu 

nasledujúci pracovný deň.  Do písomností, na základe ktorých sa vykonáva dožiadanie podľa § 21 alebo podľa 

osobitného predpisu, je daňový subjekt alebo jeho zástupca oprávnený nazrieť najskôr po tom, ako sa získa 

výsledok takéhoto dožiadania, ktorý je použiteľný ako dôkaz pri správe daní; to neplatí, ak príslušný orgán 

členského štátu alebo príslušný orgán zmluvného štátu, ktorému bola poskytnutá informácia o  daňovom subjekte 

podľa osobitného predpisu, uviedol, že nesúhlasí so sprístupnením takýchto písomností. Správca dane je povinný 

o každom takomto nazretí do spisu vyhotoviť úradný záznam.  

 

Daňový subjekt alebo jeho zástupca nie je oprávnený nazerať do písomností obsahujúcich utajované 

skutočnosti, do dokumentov, sprístupnením ktorých by boli dotknuté právom chránené záujmy iných osôb, do 

písomností, ktorých sprístupnením by mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu správy daní alebo k 

zmareniu alebo podstatnému sťaženiu objasnenia alebo vyšetrenia veci podľa osobitných predpisov, do informácií 

o oznámení alebo sprístupnení daňového tajomstva Policajnému zboru alebo orgánom činným v trestnom konaní; 

to neplatí, ak sa použijú ako dôkaz pri správe daní. 

 

Zo spisového materiálu, do ktorého možno nazrieť, na žiadosť daňového subjektu alebo jeho zástupcu 

vyhotoví správca dane rovnopis alebo vyhotoví fotokópie alebo listinnú podobu elektronického dokumentu 

a vydá ich daňovému subjektu alebo jeho zástupcovi a na ich požiadanie osvedčí ich zhodu s originálom.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/20220331#paragraf-21
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Vyhotovenie fotokópie, rovnopisu alebo osvedčenia fotokópie s originálom sa viaže na  zaplatenie poplatku podľa 

zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Daňový subjekt alebo jeho zástupca pri nazretí do spisu si môže vyhotoviť fotokópiu sám a to  napr. fotoaparátom 

alebo mobilným telefónom, prípadne vyhotovovať si zo spisu výpisky a poznámky (bez poplatku).   
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