Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Informácia
k žiadosti o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu daňovníka
Daňovníci, ktorí majú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronickými
prostriedkami,
sú
povinní
doručovať
všetky
podania,
s výnimkou
príloh
k podaniu, elektronicky.
Podania napr. žiadosť, potvrdenie, oznámenie, odvolanie, odpoveď na výzvu a pod. sa
podávajú cez Portál Finančnej správy alebo cez aplikáciu eDANE/Java - Nešpecifikovaná
agenda, Všeobecné podanie pre Finančnú správu.
Ak sa cez všeobecné podanie podáva žiadosť o vydanie potvrdenia o stave osobného
účtu daňovníka resp. potvrdenia o tom, že príslušná osoba nemá daňové nedoplatky napr. pre
účely banky, lízingovej spoločnosti a tieto akceptujú len nimi vydaný vzor predtlačeného
potvrdenia, potom je možné žiadosť poslať cez:
- všeobecné podanie - nešpecifikovaná agenda, kde sa do textu napíše žiadosť o vydanie
potvrdenia a tlačivo, ktoré je potrebné potvrdiť, sa priloží ako príloha, alebo
- všeobecné podanie - nešpecifikovaná agenda, kde sa do textu napíše žiadosť o vydanie
potvrdenia s oznámením, že tlačivo bude doručené na daňový úrad osobne alebo
poštou (ak banka, lízingová spoločnosť žiada vyplnený ich originál predtlačeného
potvrdenia), alebo
- daňovník môže požiadať o vydanie potvrdenia resp. potvrdenie tlačiva a to ústne do
zápisnice na príslušnom daňovom úrade.
Vydanie potvrdenia orgánom finančnej správy podľa daňového poriadku na žiadosť
daňového subjektu podlieha správnemu poplatku v sume 3 eurá.
Ak ide o úkon „Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ“,
tento úkon podlieha správnemu poplatku v sume 1,50 eura.
Zákon o správnych poplatkoch umožňuje platenie poplatkov v zníženej sadzbe
v prípade, že sa podanie urobí elektronickou formou. Zníženie sadzby poplatku možno
uplatniť o 50% najviac však o 70 eur, ak pri jednotlivých položkách nie je uvedené inak.
Ak v týchto prípadoch daňovník bude platiť správny poplatok kolkovými známkami,
môžu nastať prípady, že znížená sadzba poplatku bude uhradená v inej výške ako je určená
podľa sadzobníka správnych poplatkov a to z dôvodu, že kolkové známky sú vydávané iba v
hodnotách 0,50 eura, 1 euro, 3 eurá, 5 eur, 10 eur, 20 eur, 50 eur a 100 eur.
Napríklad: ak je správny poplatok po znížení 0,75 eura, daňovník predloží kolok v sume 1
euro, pretože kolkové známky v hodnote 0,25 eura sa nevydávajú.
Upozornenie:
Daňový úrad poplatníkovi rozdiel 0,25 eura nevráti, lebo správny poplatok v tomto prípade
nie je možné zaokrúhliť smerom nadol a preplatok poplatku, ktorý neprevyšuje 1,70 eura sa
nevracia.

Upozornenie:
Ak daňovník podal žiadosť elektronickými prostriedkami, ale prílohy zaslal poštou alebo
doniesol osobne na daňový alebo colný úrad, správny poplatok sa nezníži o 50%, keďže
prílohy neboli doručené elektronickou formou.
Poplatok za úkon alebo konanie nie je možné zaplatiť v hotovosti.
Ďalšie informácie k spôsobu platenia správnych poplatkov sú uvedené v materiáli:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informaci
e/spravne_poplatky.pdf
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