Pokyn FR SR
k správnym poplatkom pri vydávaní potvrdení o stave osobného účtu alebo
o tom, že osoba nemá daňové nedoplatky pre účely poskytovania dotácií
z výdavkov Štátneho rozpočtu SR
Úvodné ustanovenie
Tento pokyn upravuje postup daňových úradov a colných úradov pri vydávaní
potvrdení o stave osobného účtu alebo o tom, že osoba nemá daňové nedoplatky pre účely
poskytovania dotácií z výdavkov Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z hľadiska zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č.
145/1995 Z. z.“) v nadväznosti na zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon
č. 523/2004 Z. z.).
Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu alebo o tom, že osoba nemá daňové
nedoplatky pre účely poskytovania dotácií z výdavkov Štátneho rozpočtu SR
Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu podľa § 53 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, resp. potvrdenie o tom, že príslušná osoba nemá daňové nedoplatky, podlieha
správnemu poplatku podľa položky 143 b/ sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí
prílohu zákona č. 145/1995 Z. z.
Ustanovenie § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. upravuje podmienky poskytovania dotácií z
výdavkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Podľa odseku 5 citovaného ustanovenia
žiadateľ o dotáciu preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie okrem iného
potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že nemá daňové
nedoplatky.
Zároveň podľa odseku 6 ustanovenia § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. subjekty verejnej
správy sú na požiadanie povinné vydať potvrdenia podľa odseku 5 tohto ustanovenia; tieto
potvrdenia subjekty verejnej správy vydávajú bezplatne. Citované ustanovenie sa vzťahuje aj
na vydávanie potvrdení daňovými úradmi a colnými úradmi.
Na základe uvedeného, ak príslušná osoba (žiadateľ o dotáciu v zmysle § 8a zákona č.
523/2004 Z. z.) požiada o vydanie takéhoto potvrdenia, daňový úrad alebo colný úrad na
základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby vydá potvrdenie o stave osobného účtu
podľa § 53 ods. 4 daňového poriadku, resp. potvrdenie o tom, že príslušná osoba nemá
daňové nedoplatky. Napriek tomu, že uvedený úkon podlieha spoplatneniu, v nadväznosti na
§ 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. daňový úrad alebo colný úrad za uvedený úkon nevyberie
správny poplatok.
Správny poplatok sa nevyberie len vtedy, ak sa vydáva takéto potvrdenie pre žiadateľa
o dotáciu pre účely poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
V uvedenom prípade nejde o oslobodenie podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. v znení
neskorších predpisov, preto správca dane v potvrdení uvedie, že daňový úrad alebo colný úrad
nevybral správny poplatok v zmysle § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého sú
orgány verejnej správy povinné poskytnúť toto potvrdenie bezplatne.
Dotácie podľa § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. sa poskytujú len na základe
osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo
ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho
vykonanie; tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona.
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