
Číslo 
ukonu Druh (názov)   úkonu alebo konania  

Položka a 
písmeno 
sadzobníka 

Suma 
poplatku 
v eurách 

Číslo 
zákona 

paragraf 
zákona 

odsek  
zákona

písmeno 
zákona

1
vydanie rozhodnutia o delegovaní  miestnej príslušnosti  na iného správcu 
dane  na návrh daňového subjektu (ďalej "DS") 143 a/     9,50 563/2009 8

2

vyhotovenie doslovných rovnopisov alebo fotokópií    zo spisového materiálu 
na žiadosť DS, za každú aj začatú stranu    2a/ 1,50 563/2009 23 2

3
osvedčenie zhody doslovných rovnopisov   alebo fotokópií zo spisového 
materiálu na žiadosť DS, za každú aj začatú stranu                      

 2c/               
1,50 563/2009 23 2

4 vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty 143 a/ 9,50 563/2009 28
5 vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty              143 a/ 9,50 563/2009 29

6

oznámenie, či určitý daňový subjekt je registrovaný, alebo aké číslo mu bolo 
pridelené pri registrácii, na žiadosť DS            2a/ 1,50 563/2009 53 1

7
oznámenie, či iná osoba je registrovaná na daň z pridanej hodnoty v inom 
členskom štáte  na žiadosť DS 2a/ 1,50 563/2009 53 2

8 vydanie potvrdenia o stave osobného účtu na žiadosť DS 143 b/ 3,00 563/2009 53 4
9 žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z OR 144 b/ 9,50 563/2009 54

10

vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v 
splátkach na základe žiadosti daň. subjektu     143 a/ 9,50 563/2009 57

11 žiadosť o prerušenie daňového konania 144 f/ 9,50 563/2009 61 2

12

vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené 
alebo odcudzené osvedčenie      144 d/ 6,50 563/2009 67

13
vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového 
nedoplatku v daňovom konaní na žiadosť DS 143 a/ 9,50 563/2009 70 2

14 návrh na obnovu konania - ak návrh podáva FO 1  bod 1. 16,50 563/2009 75

15
návrh na obnovu konania - ak návrh podáva PO alebo FO oprávnená na 
podnikanie 1 bod 2. 165,50 563/2009 75

Sadzobník správnych poplatkov orgánov finančnej správy - daňové úrady, colné úrady a Finančné riaditeľstvo 
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16

podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento 
podáva FO 1  bod 1. 16,50 563/2009 77

17
podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento 
podáva PO alebo FO oprávnená na podnikanie 1 bod 2. 165,50 563/2009 77

18 udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 144 e/ 9,50 563/2009 81 7

19
povolenie  úľavy zo  sankcie  alebo odpustenie sankcie podľa osobitného 
predpisu 144 c/ 16,50 563/2009 157

20
vydanie potvrdenia orgánom finančnej správy podľa   daňového poriadku na 
žiadosť DS 143 b/ 3,00 563/2009

21
vyhotovenie výpisu, odpisu alebo poskytnutie pís. informácie zo spisov na 
základe žiadosti  účastníkov konania, za každú aj začatú stranu 2a/ 1,50 71/1967 23 1

22

vyhotovenie výpisu, odpisu alebo poskytnutie pís. informácie zo spisov na 
základe žiadosti  iných osôb, pokiaľ preukážu odôvodnenosť svojej  
požiadavky, za každú aj začatú stranu 2a/ 1,50 71/1967 23 2

23 návrh na obnovu konania - ak návrh podáva FO 1  bod 1. 16,50 71/1967 62

24

návrh na obnovu konania - ak návrh podáva PO alebo FO oprávnená na 
podnikanie 1 bod 2. 165,50 71/1967 62

25
podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento 
podáva FO 1  bod 1. 16,50 71/1967 65

26

podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento 
podáva PO alebo FO oprávnená na podnikanie 1 bod 2. 165,50 71/1967 65

27
udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardnej hry :  výherné 
prístroje, za každý výherný prístroj 

140 a/          
bod 3. 1500,00 171/2005

28

oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej   lotérie, tomboly alebo 
kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých 
hráči hrajú jeden proti druhému 140 b/ 100,00 171/2005

29
zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania  prevádzkovateľa 
hazardnej: hry výherné prístroje, za každý výherný prístroj  140 c/ bod 1. 200,00 171/2005

30 vydanie identifikačnej karty výherného prístroja                             140 d/ 16,50 171/2005

31
vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, 
zničenú, poškodenú 140 e/ 16,50 171/2005



32

potvrdenie vyúčovania odvodov predloženého prevádzkovateľom podľa § 37 
ods. 4 resp. ods. 10 zákona č. 171/2005 Z.z. 2a/ 1,50 171/2005

33 vydanie dokladu podľa § 36 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z.z.  2a/ 1,50 171/2005

34

vydanie potvrdenia, že žiadateľ nemá nedoplatky u správcu daní a nedoplatky 
odvodov do štátneho rozpočtu podľa zákona č. 171/2005 Z.z. 143b/ 3,00 171/2005

35
vydanie potvrdenia  orgánom FS podľa osobitných  predpisov, okrem zákona 
č. 563/2009 Z. z. 2a/ 1,50

Ostatné 
osobitné 
predpisy

36

vydanie  potvrdenia o úhrade daňových záväzkov pre účely   žiadosti o  
obnovenie povolenia na prechodný pobyt podľa zákona č.  48/2002 Z. z. 
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení   niektorých zákonov                143 b/ 3,00

Ostatné 
osobitné 
predpisy

37
vydanie potvrdenia o neexistencii pohľadávok daňového úradu  voči 
žiadateľovi podľa ustanovení zákonov o spotrebných  daniach 143 b/ 3,00

Ostatné 
osobitné 
predpisy

38 doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré   predloží žiadateľ                                          143 c/ 1,50

Ostatné 
osobitné 
predpisy

39
zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice  do náhradnej knihy 
pokladnice v prípade straty, zničenia  alebo odcudzenia   144 a/ 9,50 289/2008

40

oznámenie identifikačných údajov bankového účtu povinného súdnemu 
exekútorovi na  jeho písomnú žiadosť 

2a/

0,- 
oslobode
né 233/1995 34 11

41 Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 
3, 1.bod 
písm. a)                  0,50

Ostatné 
osobitné 
predpisy

42

Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok 
a za každý podpis 

3, 1.bod 
písm. b)               3,00

Ostatné 
osobitné 
predpisy

43
 Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej 
položky sadzobníka..  6 písm. a)                           4,50

Ostatné 
osobitné 
predpisy



44

Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený 
alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa 
inej položky sadzobníka 6 písm. b)                       16,50

Ostatné 
osobitné 
predpisy

45
Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný 
podľa inej položky sadzobníka 6 písm. c)                          6,50

Ostatné 
osobitné 
predpisy

46

Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený 
alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe 6 písm. d)                         33,00

osobitné 
predpisy

47 Pridelenie registračného odberného čísla                                         143 d/                        9,50 530/2011

48 Vydanie potvrdenia orgánom finančnej správy    podľa osobitného predpisu                                 2 a/ 1,50

Ostatné 
osobitné 
predpisy

49

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z 
úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov 
alebo súkromných spisov v úradnej úschove , za každú aj začatú stranu     2 a/ 1,50

Ostatné 
osobitné 
predpisy

50

Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných 
kníh,  úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných 
spisov v úradnej úschove,  za každú aj začatú stranu  v slovenskom jazyku     2 c/ 1,50

Ostatné 
osobitné 
predpisy


