Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Platenie správnych poplatkov
pri elektronickom doručovaní podaní
Daňové úrady, colné úrady a Finančné riaditeľstvo SR vyberajú poplatky za úkony a konania,
ktoré sú uvedené v I. časti - Všeobecná správa a VIII. časti - Finančná správa a obchodná
činnosť zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Ide o podania ako napr. rôzne potvrdenia (napr. potvrdenie o stave osobného účtu daňovníka,
potvrdenie o výške priznanej daňovej povinnosti), oznámenia (napr. oznámenie, či určitý
daňový subjekt je registrovaný na žiadosť daňového subjektu), rozhodnutia (napr.
rozhodnutie o povolení odkladu platenia dane alebo jej zaplatenie v splátkach na základe
žiadosti daňového subjektu), iné písomné vybavenia (napr. vyhotovenie doslovných
rovnopisov alebo fotokópií zo spisového materiálu na žiadosť daňového subjektu, vydanie
náhradného osvedčenia o registrácii daňového subjektu, vydanie identifikačnej karty
výherného prístroja).
Poplatky sa môžu platiť:
- kolkovými známkami do 300 eur vrátane (do 31.12.2014 vrátane),
- v hotovosti, a to do 300 eur vrátane,
- poštovým poukazom,
- prevodom z účtu v banke,
- platobnou kartou,
- prevodom z účtu v pobočke zahraničnej banky,
- prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu.
Daňový subjekt, ktorý má povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, je
povinný podávať všetky podania elektronicky.
Ak daňový subjekt podá elektronicky neštrukturovaný dokument (žiadosť, odvolanie ...) cez
Všeobecné podanie pre Finančnú správu a tento úkon je spoplatnený správnym poplatkom,
postup daňového subjektu je nasledovný:
• pri platení správneho poplatku kolkovými známkami a osobnom predložení alebo
doručení kolkových známok poštou daňový subjekt oznámi, pod akým evidenčným
číslom bol dokument elektronicky podaný, aby bol správny poplatok k podaniu
správne priradený, resp. správca dane vyhľadá, či dokument bol naozaj podaný,
• pri platení správneho poplatku bezhotovostným prevodom
- poplatník, ktorý má pridelený OÚD
- zaplatí poplatok za vykonanie úkonu alebo uskutočnenie konania FR SR a DÚ na
účet s názvom Správne poplatky
- v prospech účtu 500785 + OÚD/8180

- VS: 8100 + 6 číslic obdobie, v ktorom sa správny poplatok platí (napríklad
8100012014)
- poplatník, ktorý nemá pridelený a oznámený OÚD
- zaplatí poplatok za vykonanie úkonu alebo uskutočnenia konania FR SR a DÚ na
účet s názvom Správne poplatky
- v prospech účtu 500785 – 7000451161/8180
- VS: 0090000454, KS 8144, v správe pre prijímateľa uviesť názov príslušného
daňového úradu, napr. Daňový úrad Banská Bystrica, v prípade, že úkon vykoná
FR SR, uviesť Daňový úrad Bratislava
Správny poplatok, ktorý vyberajú colné úrady poplatník uhradí na príslušný bežný triediaci
účet:
Colný úrad Banská Bystrica 7000450281/8180
Colný úrad Bratislava
7000450329/8180
Colný úrad Michalovce
7000450353/8180
Colný úrad Košice
7000450396/8180
Colný úrad Trnava
7000450425/8180
Colný úrad Žilina
7000450468/8180
Colný úrad Nitra
7000450492/8180
Colný úrad Prešov
7000450521/8180
Colný úrad Trenčín
7000450564/8180
Sadzobník správnych poplatkov orgánov finančnej správy je umiestnený na portáli
finančnej správy v časti Infoservis/ Správne poplatky.
Zákon o správnych poplatkoch umožňuje aj platenie poplatkov v zníženej sadzbe. Zníženie
sadzby poplatku možno uplatniť o 50% najviac však o 70 eur, ak pri jednotlivých
položkách nie je uvedené inak.
Stať sa tak môže v nasledujúcich prípadoch:
- na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a podpísaného
elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- prostredníctvom integrovaného obslužného miesta,
- pri podaní autorizovanom podľa § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente).
Zníženie sadzby poplatku sa týka najmä tých daňových subjektov, ktoré sú povinné
doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) napr. daňové subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH. V danom prípade ide
o subjekty, ktoré disponujú zaručeným elektronickým podpisom, alebo majú s Finančným
riaditeľstvom SR uzatvorenú dohodu podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku.
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