
                     Zastupovanie a plná moc  
 
     Zastupovanie na základe plnomocenstva je upravené v zákone č. 563/2009 Z. z.  o správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len daňový poriadok), ktorý je účinný od 1.1.2012. 

 
     Zákon č. 471/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH, novelizuje platný zákon o 
DPH s účinnosťou od 1.1.2010. Jednou zo zmien je zmena pravidiel pre vrátenie dane z 
pridanej hodnoty pre zdaniteľné osoby, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, 
ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte. Pravidlá boli prevzaté zo Smernice Rady 
2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z 
pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES. 
 
     Podstata zmeny pravidiel pre vrátenie dane spočíva v tom, že žiadateľ uplatňuje nárok na 
vrátenie dane v inom členskom štáte Európskej únie podaním žiadosti o vrátenie dane v 
elektronickej forme prostredníctvom elektronického portálu v členskom štáte, v ktorom má 
sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava t.j.  
v členskom štáte usadenia. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra 
kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane.  
V prípade, že daňový subjekt nechce konať sám vo veci vrátenia dane, môže sa dať 
zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného 
písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Vzťahy medzi zástupcom a zastúpeným 
založené plnomocenstvom sú občianskoprávne vzťahy, ktoré sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Pri správe daní existujú isté špecifiká, ktoré sú 
typické len pre správu daní. Zastupovanie na základe plnomocenstva je upravené v zákone  
č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok).  
 
 
               Zastupovanie tuzemských platiteľov vo veci vrátenia dane 
 
     Pre správne posúdenie možnosti zastupovania tuzemských platiteľov dane pri podávaní 
žiadostí o vrátenie dane v inom členskom štáte je potrebné vychádzať z daňového poriadku.  
Zastupovanie upravuje § 9 a § 10 daňového poriadku. V zmysle § 9 ods. 2 daňového poriadku  
daňový subjekt sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu 
plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Ak má zástupca 
trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú 
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), 
musí si zvoliť zástupcu na doručovanie s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej 
republiky. Ak by si zástupca túto povinnosť nesplnil budú sa písomnosti ukladať u správcu 
dane s účinkami doručenia v deň ich vydania. 
 
1. Forma plnomocenstva 
Dohoda o plnomocenstve je dvojstranný právny úkon medzi zástupcom a zastúpeným o 
poverení a prijatí zastupovania a o jeho rozsahu. 
 
Plnomocenstvo je jednostranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, 
v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Plnomocenstvo 



zároveň osvedčuje, že medzi zastúpeným a zástupcom došlo k uzavretiu dohody o 
plnomocenstve. 
Plnomocenstvo na zastupovanie sa udeľuje dvoma spôsobmi a to písomne alebo ústne do 
zápisnice u správcu dane. Písomné plnomocenstvo s účinnosťou od 1.1.2012 nemusí 
obsahovať  úradne overený podpis. Pokiaľ daňový subjekt udelí plnú moc ústne, daňový 
úrad spíše o tomto úkone zápisnicu, ktorá musí mať náležitosti uvedené v § 19 daňového 
poriadku. 
 
2. Rozsah plnomocenstva 
Plnomocenstvo musí obsahovať rozsah zástupcovho oprávnenia (ku všetkým úkonom, k 
úkonom určitého druhu, resp. len ku konkrétnemu úkonu). Právna teória aj prax rozlišuje 
podľa rozsahu zástupcovho oprávnenia: 
   a) všeobecné (generálne) plnomocenstvo, ktoré oprávňuje zástupcu na všetky právne úkony, 
   b) špeciálne  (obmedzené)  plnomocenstvo   -   splnomocňuje  zástupcu  len  na  určitý  druh 
       právnych úkonov, 
   c) osobitné (individuálne) plnomocenstvo   -    splnomocňuje   zástupcu  len  na  jeden určitý  
       právny úkon. 
 
Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa toto plnomocenstvo za 
všeobecné. Pokiaľ je v plnomocenstve použitá formulácia „ ...vo všetkých právnych veciach 
zastupoval, aby vykonával všetky úkony...“, je potrebné považovať takéto plnomocenstvo za 
všeobecné, ak z jeho ďalšieho textu nevyplýva stanovené obmedzenie. 
 
Zástupca koná v rozsahu plnomocenstva za zastúpeného a jeho úkony sa považujú za úkony 
zastúpeného. Vzťahy medzi zástupcom a zastúpeným založené plnomocenstvom, sú 
občianskoprávne a spravujú sa preto Občianskym zákonníkom. 
 
Ak to vyplýva z rozsahu plnomocenstva, môže za zástupcu, ktorým je daňový poradca alebo 
advokát, konať aj iná osoba; na také konanie udelí zástupca inej osobe plnomocenstvo. 
Konanie inej osoby sa považuje za konanie zástupcu. Od 1.1.2012 teda môže udeliť 
substitučnú plnú moc len ten zástupca, ktorým je daňový poradca alebo advokát. 
 
 
3. Kto môže byť zástupcom na základe plnej moci 
Platná právna úprava neustanovuje podmienky pre zástupcov, čo znamená, že zástupcom 
môže byť fyzická osoba (napr. advokát, daňový poradca alebo ktorýkoľvek občan spôsobilý 
na právne úkony) a právnická osoba. 
 
Pri plnomocenstve udelenom právnickej osobe vzniká podľa § 9 ods. 3  daňového poriadku 
právo konať za daňový subjekt štatutárnemu orgánu tejto právnickej osoby alebo osobe, ktorú  
tento orgán poveril. Preto v prípade, že zástupcom na základe plnomocenstva je právnická 
osoba, oprávnenie zastupovať daňový subjekt v mene tejto právnickej osoby má buď priamo 
štatutárny orgán zástupcu, ktorý na zastupovanie nepotrebuje ďalšie výslovné plnomocenstvo, 
alebo tento orgán poverí inú osobu (zamestnanca).  
Ak za daňový subjekt – právnickú osobu koná iný ako štatutárny orgán, je právnická osoba 
povinná preukázať oprávnenie pracovníka konať za právnickú osobu. Poverenie fyzickej 
osoby na konanie v mene podnikateľa vyplývajúce z ustanovenia § 15 Obchodného zákonníka 
je osobitnou formou zákonného zastúpenia. Ak zamestnanec koná za právnickú osobu na 
základe poverenia vydaného podľa § 15 Obchodného zákonníka, nejde o zastupovanie 
právnickej osoby na základe plnej moci. Preto ak za právnickú osobu koná jej zamestnanec 



alebo člen, ktorý sa preukáže písomným poverením štatutárneho orgánu, že je oprávnený 
v mene tejto  právnickej osoby konať, nejde o zastupovanie na základe plnej moci, ale o 
konanie právnickej osoby, v mene ktorej pred orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi 
koná jej zamestnanec na základe poverenia. 
 
Pri posúdení možnosti zastupovania tuzemských platiteľov dane zahraničnou osobou  
(zástupcom zo zahraničia) pri podávaní žiadostí o vrátenie dane v inom členskom štáte 
je potrebné vychádzať taktiež z daňového poriadku. V zmysle § 9 ods. 2 daňového poriadku 
daňový subjekt sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu 
plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane.  Ak má zástupca 
trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú 
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), 
musí si zvoliť zástupcu na doručovanie s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej 
republiky. Ak by si zástupca túto povinnosť nesplnil, budú sa písomnosti ukladať u správcu 
dane s účinkami doručenia v deň ich vydania. V tej istej veci môže mať podľa § 9 ods. 3 
daňového poriadku daňový subjekt len jedného zástupcu. Vychádzajúc z uvedeného, daňový 
poriadok nevylučuje zastupovanie slovenského platiteľa dane zahraničnou osobou (zástupcom 
zo zahraničia). Splnomocnenie  sa predkladá u miestne príslušného správcu dane zastúpeného 
subjektu. 
 
 
4. Počet daňových subjektov, ktoré môže zástupca zastupovať u jedného správcu dane a 
vylúčenie zástupcu zo zastupovania daňového subjektu 
Daňový poradca alebo advokát môže na základe plnomocenstva zastupovať u jedného 
správcu dane neobmedzené množstvo daňových subjektov. Iná osoba ako advokát alebo 
daňový poradca môže u jedného správcu dane zastupovať viacero daňových subjektov len v 
nasledovných prípadoch (§10 ods. 3 daňového poriadku): 
- ak zastupuje blízke osoby, 
- ak zastupuje daňové subjekty ako ich spoločný zástupca, 
- ak je splnomocnený na doručovanie písomností . 
 
V zmysle § 55f zákona o DPH účinného od 1.1.2010 tuzemský platiteľ dane registrovaný 
podľa § 4 alebo § 4b zákona o DPH uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o 
vrátenie dane elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického portálu 
Finančného riaditeľstva SR. Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak je zahraničná osoba 
(zástupca so zahraničia)  splnomocnená na doručovanie písomností, môže zastupovať 
u jedného správcu dane viacero daňových subjektov. Výnimka týkajúca sa zastupovania na 
účely doručovania  znamená, že u jedného správcu dane môže zastupovať akákoľvek osoba, 
nie je podstatné, či je daňovým poradcom alebo advokátom alebo je to iná osoba, ľubovoľný 
počet daňových subjektov v rozsahu: 

- podávanie (t.j. jedným smerom, podania za daňový subjektu smerom ku správcovi 
dane – elektronicky, poštou alebo osobne), 

- doručovanie (t.j. oboma smermi od správcu dane – daňovému subjektu a aj od 
daňového subjektu k správcovi dane), 

- doručovanie písomností správcu dane pre daňový subjekt. 
Všetky tieto úkony sa chápu ako doručovanie. Musí však byť dodržaná zásada  uvedená v  § 9 
ods. 3 daňového poriadku, t.j. v jednej veci môže mať daňový subjekt  len jedného zástupcu. 
Uvedené vyplýva z ustanovenia. § 9 ods. 3 daňového poriadku. Preto v prípade, že daňový 
subjekt udelil plnomocenstvo na vykonanie toho istého úkonu (napr. na všetky úkony v 
daňovom konaní DPH za zdaňovacie obdobia roku 2009), resp. všeobecné plnomocenstvo 



dvom, resp. viacerým zástupcom v ten istý deň, správca dane vyzve daňový subjekt, aby v 
ním stanovenej lehote určil a oznámil, ktorý z nich je zástupcom v danej veci. Ak sa tento 
rozpor nepodarí odstrániť, správca dane rozhodne o vylúčení jedného zástupcu zo 
zastupovania daňového subjektu.  
 
Plnomocenstvo, ktoré udelí daňový subjekt zástupcovi je voči správcovi dane účinné odo dňa 
jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho  udelenia do zápisnice u správcu dane. 
Odvolanie plnomocenstva daňovým subjektom alebo výpoveď plnomocenstva zástupcom sú 
účinné odo dňa ich doručenia  správcovi dane alebo odo dňa uvedenia týchto skutočností do 
zápisnice u správcu dane.  
 
 Ak  daňový subjekt udelí zástupcovi všeobecnú plnú moc a následne v takomto rozsahu 
splnomocní ďalšiu osobu, pričom pôvodná  plná moc nebola odvolaná ani vypovedaná, 
správca dane bude konať v súlade s plnou mocou, ktorá je stále platná a nebude  akceptovať 
úkony zástupcu, ktorý bol splnomocnený neskôr.  
 
Daňový subjekt môže mať u toho istého správcu dane aj viacerých zástupcov, ich 
plnomocenstvá sa však nesmú prekrývať (napr. jedného môže splnomocniť na podanie 
daňového priznania k dani z príjmov FO, druhého na podanie odvolania proti 
rozhodnutiu na DPH, ďalšieho na vrátenie DPH a pod.). 
 
Platiteľ dane môže byť zastupovaný pre oblasť vrátenia DPH viacerými zástupcami 
z rôznych ČŠ. To znamená, že žiadosť o vrátenie dane môže byť podaná do každého 
členského štátu samostatne a teda aj iným podávajúcim. Z uvedeného vyplýva, že platiteľ 
dane môže mať viacerých samostatných zástupcov pre jednotlivé členské štáty. Jeden 
zástupca môže podávať za platiteľa dane žiadosti do viacerých členských štátov (vždy 
v rozsahu plnomocenstva). V uvedenom prípade nepôjde o konanie v tej istej veci a subjekt 
môže splnomocniť aj viacerých zástupcov. Nie je možné, aby mal platiteľ dane viacerých 
zástupcov na jeden členský štát v tom istom období. 
 
 
5. Zánik plnomocenstva 
Zánik plnomocenstva je upravený v § 33b Občianskeho zákonníka. Plnomocenstvo 
zanikne: 
- vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené, 
- ak ho zastúpený odvolal, 
- ak ho vypovedal zástupca, 
- smrťou zástupcu, 
- smrťou zastúpeného, 
- uplynutím doby, na ktorú bolo plnomocenstvo udelené, 
- na základe dohody zástupcu a zastúpeného o zániku plnomocenstva, 
- zánikom právnickej osoby, ktorá je zástupcom alebo zastúpeným len vtedy, ak jej 
práva a záväzky neprechádzajú na inú osobu. 
 
Plnomocenstvo zanikne len za predpokladu, že ho zástupca vypovie, resp. zastúpený v danom 
prípade právny nástupca odvolá, resp. z iných zákonom stanovených dôvodov. Samotný zánik 
právnickej osoby však v tomto prípade nemá za následok zánik plnomocenstva. 
 
Z ustanovenia § 33b Občianskeho zákonníka vyplýva, že pri odvolaní plnomocenstva je tento 
jednostranný právny úkon zastúpeného vo vzťahu k zástupcovi účinný od okamihu, kedy sa o 



ňom dozvedel. Právne úkony urobené do tejto doby zástupcom zaväzujú zastúpeného. Avšak 
ten, kto o odvolaní plnomocenstva vedel alebo so zreteľom na všetky okolnosti o ňom vedieť 
musel, nemôže sa na citované ustanovenie odvolávať.  Daňový poriadok s účinnosťou od 
1.1.2012 rieši, že odvolanie plnomocentva resp. výpoveď plnomocenstva sú účinné odo 
dňa ich doručenia správcovi dane alebo odo dňa uvedenia týchto skutočností do 
zápisnice u správcu dane. 
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