
ID služby Názov Zákon 

145/1995 

položka

 Základná 

sadzba 

Elektronické 

podania

19. Agenda Colných a Daňových úradov

1051 19.1.1.1. Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na iného správcu dane na návrh daň. subjektu (DS) - z. č. 

563/2009 Z. z.

Položka 143            9,50 € 4,50 EUR

1052 19.1.6.1. Vyhotovenie doslovných rovnopisov alebo fotokópií zo spisového materiálu v SJ, za každú aj začatú stranu - z. č. 

563/2009 Z. z.

Položka 2            1,50 € 0,75 EUR

1053 19.1.6.2. Osvedčenie zhody doslovných rovnopisov alebo fotokópií zo spisového materiálu v SJ, za každú aj začatú stranu - z. 

č. 563/2009 Z. z.

Položka 2            1,50 € 0,75 EUR

1054 19.1.1.2. Vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty - z. č. 563/2009 Z. z. Položka 143            9,50 € 4,50 EUR

1055 19.1.1.3. Vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty - z. č. 563/2009 Z. z. Položka 143            9,50 € 4,50 EUR

1056 19.1.6.3. Oznámenie, či určitý DS je registrovaný, alebo aké číslo mu bolo pridelené pri registrácii, na žiadosť DS - z. č. 

563/2009 Z.z.

Položka 2            1,50 € 0,75 EUR

1057 19.1.6.4. Oznámenie, či iná osoba je registrovaná na daň z pridanej hodnoty v inom členskom štáte na žiadosť DS - z. č. 

563/2009 Z. z.

Položka 2            1,50 € 0,75 EUR

1058 19.1.2.1. Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu na žiadosť DS - z. č. 563/2009 Z. z. Položka 143            3,00 € 1,50 EUR

1059 19.1.5.1. Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z Obchodného registra - z. č. 563/2009 Z. z. Položka 144            9,50 € 4,50 EUR

1060 19.1.1.4. Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach na žiadosť DS - z. č. 

563/2009 Z. z.

Položka 143            9,50 € 4,50 EUR

1061 19.1.4.4. Žiadosť o prerušenie daňového konania - z. č. 563/2009 Z. z. Položka 144            9,50 € 4,50 EUR

1062 19.1.4.2. Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie - z. č. 

563/2009 Z. z.

Položka 144            6,50 € 3,00 EUR

1063 19.1.1.5. Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku v daňovom konaní  - z. č. 

563/2009 Z. z.

Položka 143            9,50 € 4,50 EUR

1064 19.2.1.1. Návrh na obnovu konania - ak návrh podáva FO - z. č. 563/2009 Z. z. Položka 1          16,50 € 8,00 EUR

1065 19.2.1.2. Návrh na obnovu konania - ak návrh podáva PO alebo FO oprávnená na podnikanie - z. č. 563/2009 Z. z. Položka 1        165,50 € 95,50 EUR

1066 19.2.1.3. Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento podáva FO - z. č. 563/2009 Z. z. Položka 1          16,50 € 8,00 EUR

1067 19.2.1.4. Podnet na preskúm. rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento podáva PO alebo FO opráv. na podnikanie - z. 

č. 563/2009 Z.z.

Položka 1        165,50 € 95,50 EUR

1068 19.1.4.3. Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva - z. č. 563/2009 Z. z. Položka 144            9,50 € 4,50 EUR

1069 19.1.5.2. Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu - z. č. 563/2009 Z. z. Položka 144          16,50 € 8,00 EUR

1070 19.1.2.2. Vydanie potvrdenia orgánom finančnej správy podľa daňového poriadku na žiadosť DS - z. č. 563/2009 Z. z. Položka 143            3,00 € 1,50 EUR

1071 19.3.2.3. Vydanie potvrdenia, že žiadateľ nemá nedopl. u správcu daní a nedopl. odvodov do štátneho rozpočtu podľa zákona 

č. 171/2005 Z.z.

Položka 143            3,00 € 1,50 EUR

1073 19.2.2.1. Návrh na obnovu konania - ak návrh podáva FO - z. č. 71/1967 Z. z. Položka 1          16,50 € 8,00 EUR

1074 19.2.2.2. Návrh na obnovu konania - ak návrh podáva PO alebo FO oprávnená na podnikanie - z. č. 71/1967 Z. z. Položka 1        165,50 € 95,50 EUR

1075 19.2.2.3. Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento podáva FO - z. č. 71/1967 Z. z. Položka 1          16,50 € 8,00 EUR

1076 19.2.2.4. Podnet na presk. rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento podáva PO alebo FO opráv. na podnikanie - z. č. 

71/1967 Z. z.

Položka 1        165,50 € 95,50 EUR

1077 19.3.1.1. Udelenie individuál. licencie na prevádzkovanie hazardnej hry: výherné prístroje, za každý výherný prístroj - z. č. 

171/2005 Z. z.

Položka 140    1 500,00 € 1 430,00 EUR

1078 19.3.1.2. Oznámenie právnickej osoby k všeobecnej licencii podľa § 19 zákona č. 171/2005 Z. z. Položka 140        100,00 € 50,00 EUR

1079 19.3.1.3. Zmena licencie  oznám. alebo požiad. prevádzkovateľa hazard. hry: výher. prístroje, za každý prístroj - z. č. 171/2005 

Z. z.

Položka 140        200,00 € 130,00 EUR

1080 19.3.1.4. Oznámenie prevádz. žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo 

dokladoch, na zákl. ktorých bola právnická osoba zapísaná do evid. prevádzkovateľov hazard. hier na zákl. všeob. licencie

Položka 140          30,00 € 15,00 EUR

1082 19.3.2.1. Potvrdenie vyúčtovania odvodov predloženého prevádzkovateľom podľa § 37 ods. 4 resp. ods. 10 zákona č. 

171/2005 Z.z.

Položka 2            1,50 € 0,75 EUR

1083 19.3.2.2. Vydanie dokladu podľa § 36 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z.z. Položka 2            1,50 € 0,75 EUR

1085 19.3.2.4. Vydanie potvrdenia orgánom FS podľa osobitných predpisov, okrem zákona č. 563/2009 Z. z. Položka 2            1,50 € 0,75 EUR

1086 19.1.2.4. Vydanie potvrdenia o úhrade daň. záväzkov pre účely žiadosti o obnov. povolenia na prechodný pobyt podľa zákona 

č. 404/2011 Z.z. 

Položka 143            3,00 € 1,50 EUR

1087 19.1.2.5. Vydanie potvrdenia o neexistencii pohľadávok daň. úradu voči žiadateľovi podľa ustanovení zákonov o spotrebných 

daniach

Položka 143            3,00 € 1,50 EUR

1088 19.1.3.1. Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ - podľa osobitného predpisu Položka 143            1,50 € 0,50 EUR

1089 19.1.4.1. Zápis prideleného daň. kódu registr. pokladnice do náhrad. knihy poklad. v príp. straty, zničenia, odcudz. - z. č. 

289/2008 Z. z.

Položka 144            9,50 € 4,50 EUR

1090 19.2.4.1. Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis - podľa osobitného predpisu Položka 3            1,50 € 0,75 EUR

1091 19.2.4.2. Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis - podľa osobitného 

predpisu

Položka 3            5,00 € 2,50 EUR

1092 19.2.3.1. Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka - podľa osobitného 

predpisu

Položka 6            4,50 € 2,00 EUR

1093 19.2.3.2. Vydanie preukazu (osvedč.) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený, pošk. preukaz, ak nejde o úkon spopl. 

podľa inej pol.  

Položka 6          16,50 € 8,00 EUR

1094 19.2.3.3. Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplat. podľa inej položky sadzobníka Položka 6            6,50 € 3,00 EUR

1095 19.2.3.4. Vydanie preukazu (osved.) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený, poškodený preukaz, opakovane v priebehu 

dvoch po sebe 

Položka 6          33,00 € 16,50 EUR

1096 19.4.2.1. Pridelenie registračného odberného čísla - z. č. 530/2011 Z. z. Položka 143            9,50 € 4,50 EUR

1098 19.2.4.3. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písom. informácie z úrad. kníh, úrad. záznamov, evidencií, zo spisov, 

za stranu 

Položka 2            1,50 € 0,75 EUR

1099 19.2.4.4. Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písom. informácie z úrad. kníh, úrad. záznamov, evidencií, zo spisov, za 

stranu 

Položka 2            1,50 € 0,75 EUR

2543 19.1.6.5. Oznámenie, či iná osoba je registrovaná na spotrebnú daň v inom členskom štáte na žiadosť DS - z. č. 563/2009 Z. z. Položka 2            1,50 € 0,75 EUR



2544 19.1.2.6. Vydanie potvrdenia orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu - z.č. 71/1967 Zb. Položka 143            3,00 € 1,50 EUR

2545 19.2.2.5. Vyhotovenie fotokópie listiny,  ktorá je súčasť. podania na zač. kon. na správ. orgáne podľa osobit. predpisov za 

každé aj začaté dve strany 

Polžoka 2            0,50 € -

2533 19.9.1.1. Vyhotovenie doslovných rovnopisov alebo fotokópií zo spisového materiálu v SJ, za každú aj začatú stranu - z. č. 

563/2009 Z. z.

Položka 2 -                 1,50 € 

2534 19.9.1.2. Osvedčenie zhody doslovných rovnopisov alebo fotokópií zo spisového materiálu v SJ, za každú aj začatú stranu - z. 

č. 563/2009 Z. z.

Položka 2 -                 1,50 € 

2535 19.9.1.3. Oznámenie, či určitý DS je registrovaný, alebo aké číslo mu bolo pridelené pri registrácii, na žiadosť DS - z. č. 

563/2009 Z. z.

Položka 2 -                 1,50 € 

2536 19.9.1.4. Oznámenie, či iná osoba je registrovaná na daň z pridanej hodnoty v inom členskom štáte na žiadosť DS - z. č. 

563/2009 Z. z.

Položka 2 -                 1,50 € 

2537 19.9.1.5. Potvrdenie vyúčtovania odvodov predloženého prevádzkovateľom podľa § 37 ods. 4 resp. ods. 10 zákona č. 

171/2005 Z.z.

Položka 2 -                 1,50 € 

2538 19.9.1.6. Vydanie dokladu podľa § 36 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z.z. Položka 2 -                 1,50 € 

2539 19.9.1.7. Vydanie potvrdenia orgánom FS podľa osobitných predpisov, okrem zákona č. 563/2009 Z. z. Položka 2 -                 1,50 € 

2540 19.9.2.1. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písom. informácie z úrad. kníh, úrad. záznamov, evidencií, zo spisov, 

za stranu 

Položka 2 -                 1,50 € 

2541 19.9.2.2. Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písom. informácie z úrad. kníh, úrad. záznamov, evidencií, zo spisov, za 

stranu 

Položka 2 -                 1,50 € 

2542 19.9.2.3. Oznámenie, či iná osoba je registrovaná na spotrebnú daň v inom členskom štáte na žiadosť DS - z. č. 563/2009 Z. z. Položka 2 -                 1,50 € 

a)    menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,

b)     rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,

c)     väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.

Príklad 1: Znížená suma pri elektronickom podaní: 1,50 € x 0,50 % = 0,75 €

Vypočítaná suma správneho poplatku pri 1 násobku: 1 x 0,75 € = 0,75 €.

Výsledná suma sa podľa § 6a zákona č. 145/1995 Z. z. zaokrúhli  na sumu 0,50 €

Príklad 2: Znížená suma pri elektronickom podaní: 1,50 € x 0,50 % = 0,75 €

Vypočítaná suma správneho poplatku pri 9 násobku: 9 x 0,75 € = 6,75 €.

Výsledná suma sa podľa § 6a zákona č. 145/1995 Z. z. zaokrúhli  na sumu 6,50 €

Príklad 3: Znížená suma pri elektronickom podaní: 1,50 € x 0,50 % = 0,75 €

Vypočítaná suma správneho poplatku pri 11 násobku: 11 x 0,75 € = 8,25 €.

Výsledná suma sa podľa § 6a zákona č. 145/1995 Z. z. zaokrúhli  na sumu 8,00 €

Príklad 4: Znížená suma pri elektronickom podaní: 1,50 € x 0,50 % = 0,75 €

Vypočítaná suma správneho poplatku pri 144 násobku: 144 x 0,75 € = 108 €.

Výsledná suma sa podľa § 6a zákona č. 145/1995 Z. z. zaokrúhli  na sumu 108,00 €

Úkon vykonaný  v elektronickej podobe

Podľa § 6a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov účinného od 1.1.2016  vypočítaný poplatok sa zaokrúhli, s presnosťou na 

eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je

Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa § 6a pri elektronickým podaniach má dopad na konečnú sumu poplatku, konečná vypočítaná suma poplatku pri násobkových 

typoch  poplatku je zaokrúhlená.


