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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

 

KORONA OPATRENIA 
Najčastejšie otázky a odpovede  
v oblasti správnych poplatkov 

 
 
upravené v nadväznosti na zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej 
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „lex korona“)  

 
Platenie správnych poplatkov 
 

Neplatenie správneho poplatku sa týka všetkých žiadostí a podnetov na vykonanie spoplatneného úkonu alebo 

konania orgánu finančnej správy podaných počas obdobia pandémie, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych 

následkov pandémie. 

  

Otázka 

Požiadal som správcu dane o splátkový kalendár na zaplatenie dane z DPH (z dôvodu pandémie nemám 

dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie). Mám povinnosť zaplatiť správny poplatok?  

Odpoveď 

Nie, v danom prípade správny poplatok v období pandémie neplatíte, pretože spoplatený úkon je potrebný na 

zmierenie negatívnych následkov pandémie. 

 

Otázka 

Požiadal som o splátkový kalendár k daňovému nedoplatku k dani z motorových vozidiel, ktorý vznikol 

k 1.2.2020. O splátkový kalendár som požiadal v čase pandémie 15.3.2020. Podlieha žiadosť o splátkový 

kalendár správnemu poplatku? 

Odpoveď 

Vzhľadom na to, že daň z motorových vozidiel mala byť uhradená do 31.1.2020, i napriek tomu, že žiadosť 

o splátkový kalendár bola podaná v období pandémie, žiadosť podlieha správnemu poplatku, to znamená, že je 

potrebné poplatok uhradiť. 

 

Otázka 

V čase pandémie potrebujem pre banku kvôli úveru na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie 

potvrdenie o tom, že nemám nedoplatok na dani. Podlieha žiadosť podaná dňa 20.3.2020 správnemu 

poplatku? 

Odpoveď 

V danom prípade  nie ste povinný zaplatiť správny poplatok, nakoľko úkon súvisí so zmiernením negatívnych 

následkov pandémie. 

 

Otázka 
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Potrebujem pre banku kvôli úveru potvrdenie o tom, že nemám nedoplatok na dani, avšak úver nie je 

z dôvodu preklenutia nepriaznivej finančnej situácie. Podlieha žiadosť podaná dňa 20.3.2020 správnemu 

poplatku? 

Odpoveď 

V danom prípade ste povinný zaplatiť správny poplatok, nakoľko nejde o úkon súvisiaci so zmiernením negatívnych 

následkov pandémie. 

 

Otázka 

 

V období pred pandémiou dňa 10.3.2020 som podal žiadosť o vydanie potvrdenia, že nemám daňový 

nedoplatok, na účely čerpania úveru z banky.  Mám v tomto prípade povinnosť zaplatiť správny poplatok? 

Odpoveď 

V danom prípade je potrebné zaplatiť správny poplatok, pretože o vydanie potvrdenia ste požiadali pred začiatkom 

obdobia pandémie a nie je zrejmé, že vydanie takého potvrdenia je potrebné na  zmiernenie negatívnych následkov 

pandémie. 

 

Otázka 

Stratil som osvedčenie o registrácii (kartičku DIČ). Žiadosť o vydanie novej kartičky (osvedčenia) ako 

náhrady za stratenú podlieha správnemu poplatku? 

Odpoveď 

V danom prípade je potrebné zaplatiť správny poplatok, nakoľko úkon nesúvisí so zmiernením negatívnych 

následkov pandémie. 

 

Otázka 

Požiadal som správcu dane v čase pandémie o potvrdenie o výške príjmu a podanom daňovom priznaní za 

zdaňovacie obdobie 2019. Podlieha vydanie predmetného potvrdenia správnemu poplatku? 

Odpoveď 

V danom prípade je potrebné zaplatiť správny poplatok, nakoľko daný úkon nesúvisí so zmiernením negatívnych 

následkov pandémie. 

 

Otázka 

V čase pandémie som požiadal o odpustenie zmeškanej lehoty, pretože som podal daňové priznanie 

a zároveň aj zaplatil daň pre závažný dôvod (hospitalizáciu) po lehote. Som povinný zaplatiť správny 

poplatok? 

Odpoveď 

V danom prípade nie ste povinný platiť správny poplatok v období pandémie. 

 

 
Vypracovalo Finančné riaditeľstvo SR 

Centrum podpory pre dane 
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