
Metodické usmernenie 

k § 6 ods. 1, § 7 ods. 1 a  § 8  zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov, účinné od 1.12.2013 – 
platenie správnych poplatkov za úkony a konania orgánov finančnej 
správy, ak podnet na vykonanie úkonu alebo konania bol podaný 
elektronickými prostriedkami   

 
1. Splatnosť poplatku  

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. správne poplatky (ďalej „poplatok“)  určené v sadzobníku 
správnych poplatkov (ďalej „sadzobník“) pevnou sumou sa platia bez výzvy príslušného orgánu finančnej správy 
(správneho orgánu) a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak 
pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. 

Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je podľa § 8 ods. 1 zákona č. 145/1995 
Z. z.  splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. 

V prípade, že poplatník žiada o vyhotovenie fotokópie (odpisu), výpisu alebo písomnej informácie 
zo spisu, úradných záznamov alebo evidencií, poplatok je podľa Poznámky k položke 2a) sadzobníka splatný 
po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy správneho orgánu. 

2.  Platenie poplatkov a formy platenia poplatkov  
 

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. poplatky sa platia nasledovnými formami: 
 

• kolkovými známkami (najneskôr do 31.12.2014) do 300 eur vrátane, 
• v hotovosti do 300 eur vrátane, 
• platobnou kartou, 
• poštovým poukazom,  
• prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej „prevod z účtu“). 

Poplatky možno platiť prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu 
podľa osobitného predpisu (§ 41 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o Governmente/).  

Poplatok možno platiť v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 145/1995 Z. z. aj prostredníctvom technického 
vybavenia prevádzkovateľa systému – Slovenskej pošty, a. s. (napr. kiosk, zjednodušený kiosk, dotyková 
registračná pokladnica), ak na to bude mať príslušný správny orgán vytvorené podmienky. 

Kým nebudú orgány finančnej správy (správne orgány) zapojené do centrálneho systému evidencie 
poplatkov, poplatníci budú naďalej využívať doterajšie formy platenia poplatkov, ktorými sú platba: 

• poštovým poukazom, 
• kolkovými známkami 

 

Poplatník doručí príslušnému správnemu orgánu kolkové známky poštou alebo osobne 
po odoslaní podania, najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy podľa § 8 ods. 1 
zákona č. 145/1995 Z. z. na zaplatenie poplatku. 

 

• prevodom z účtu. 

Poplatník nebude môcť ani po 1.12.2013 uhradiť poplatok za úkon alebo konanie tak ako doposiaľ 
v hotovosti, ak nebudú na orgánoch finančnej správy vytvorené potrebné organizačno-technické podmienky 
/hmotná zodpovednosť, pokladnice a pod./. 
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3. diel Zníženie sadzby poplatku pri elektronickej komunikácii 

Zníženie sadzby poplatku pri elektronickej komunikácii o 50%,  najviac však o 70 eur (ak pri jednotlivých 
položkách nie je uvedené inak) sa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. uplatní, ak bol návrh na spoplatnený 
úkon alebo konanie 

a) podaný elektronickými prostriedkami a podpísaný elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 
Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 

b) autorizovaný podľa § 23 zákona o e-Governmente (zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o e-
Governmente/), 

 

c) podaný prostredníctvom integrovaného obslužného miesta (§ 9a zákona č. 275/2006 Z. z. 
o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č.  570/2009 Z. z.). 
 

Ak sú súčasťou návrhu aj prílohy, znížená sadzba poplatkov sa uplatní len v prípade, ak sú aj tieto prílohy 
v elektronickej podobe. 
 

Poplatníci musia v súlade s § 13 ods. 5 daňového poriadku: 

• disponovať zaručeným elektronickým podpisom [písm. a)] alebo  
 

• mať s Finančným riaditeľstvom SR uzatvorenú písomnú dohodu o elektronickom doručovaní (tzv. „nová 
dohoda EZU“) [písm. b)]. 

Zníženie sadzby poplatku sa týka najmä tých poplatníkov, ktorí sú podľa § 14 ods. 1 daňového  poriadku 
v znení neskorších predpisov od 1. januára 2014 povinní doručovať finančnej správe všetky podania 
elektronickými prostriedkami. 

 

Podmienkou pre uplatnenie zníženia sadzby poplatku nie je úhrada poplatku elektronickou formou a ani 
zapojenie orgánov finančnej správy do centrálneho systému evidencie poplatkov (§ 7 ods. 3 zákona 
č. 145/1995 Z. z.). 
 

4.  Platenie zníženej sadzby poplatku kolkovou známkou 

V niektorých prípadoch nie je možné uhradiť zníženú sadzbu poplatku kolkovými známkami v správnej 
výške, pretože kolkové známky sú podľa § 2 ods. 3 zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydávané iba v hodnotách 0,50 eura, 1 euro, 
3 eurá, 5 eur, 10 eur, 20 eur, 50 eur a 100 eur. 

Zaokrúhlenie základu poplatku a poplatku podľa § 5 zákona č. 145/1995 Z. z. sa vzťahuje iba na tie 
prípady, v ktorých je základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou. V prípade orgánov finančnej správy sú 
sadzby poplatky určené vždy pevnou sumou. 

Ako vyplýva z ustanovenia § 18 zákona č. 145/1995 Z. z., v konaní vo veci poplatkov sa postupuje 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorý tak isto 
zaokrúhľovanie sadzby poplatku určeného pevnou sumou neupravuje. 

Z uvedeného vyplýva, že ak sa poplatník rozhodne pri elektronickom podaní zaplatiť príslušnému orgánu 
finančnej správy znížený poplatok výhradne v kolkových známkach, nemôže poplatok zaokrúhliť smerom dole. 
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Pri položkách, pri ktorých nie je možné zaplatiť poplatok v stanovenej výške formou kolkových 
známok, musí poplatník zaplatiť poplatok v tejto výške: 

 

Položka/písm./bod 
sadzobníka  

Sadba 
poplatku v € 

Zníženie sadzby 
o 50 % v € 

Poplatník je povinný 
zaplatiť v  € 

Ak poplatník chce 
zaplatiť iba formou  KZ, 
musí uhradiť v € 

1 – bod 1. 16,50 8,25 8,25 8,50 

2 a) za stranu  1,50 0,75 0,751) 1,00  

2 c) za stranu  1,50 0,75 0,751) 1,00  

3 – 1. bod a) 0,50 0,25 0,25 0,50 

6 a) 4,50 2,25 2,25 2,50 

6 b)  16,50 8,25 8,25 8,50 

6 c)  6,50 3,25 3,25 3,50 

140 d), e) 16,50 8,25 8,25 8,50 

143 a), d)   9,50 4,75 4,75 5,00 

143 c)  1,50 0,75 0,75 1,00 

144 a), b), e), f)  9,50 4,75 4,75 5,00 

144 c)  16,50 8,25 8,25 8,50 

144 d)  6,50 3,25 3,25 3,50 

1)   V prípade viacerých strán sa zníženie uplatní za každú stranu (3. príklad) 

Ak je poplatok splatný pred vykonaním úkonu a poplatník zaplatí správny poplatok (ďalej „poplatok“) 
kolkovou známkou v nižšej hodnote, než akú je povinný uhradiť, potom je správny orgán povinný zaslať 
v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. výzvu na zaplatenie rozdielu medzi zaplateným poplatkom 
a poplatkom, ktorý má byť zaplatený podľa príslušnej položky sadzobníka po uplatnení zníženia podľa § 6 ods. 1 
tohto zákona (ďalej „doplatok“). Ak poplatník doplatok v stanovenej lehote neuhradí, správny orgán konanie 
v súlade s § 9 zákona č. 145/1995 Z. z. zastaví. 

 
Príklad č. 1 

Daňový subjekt (poplatník) podal žiadosť o prerušenie daňového konania elektronickými prostriedkami 
autorizovaným podaním na základe dohody uzatvorenej s FR SR, takzvanej „novej dohody EZU“. Podľa položky 
144 písm. f) sadzobníka žiadosť podlieha poplatku v sume 9,50 eura.  
 

Pretože poplatník splnil podmienky podľa zákona č. 145/1995 Z. z., zníži sa sadzba poplatku o 50%, t .j. 
o 4,75 eura. 

Poplatník zaplatí poplatok vo výške 4,75 eura. 
 

 
Príklad č. 2 

Poplatník (advokát, ktorý podľa § 14 ods. 1 písm. b) daňového poriadku zastupuje daňový subjekt) podal podnet 
na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, a to vrátane príloh, elektronickými prostriedkami 
so zaručeným elektronickým podpisom. Podľa položky 1 bodu 2 sadzobníka uvedený podnet podlieha 
správnemu poplatku v sume 165,50 eura. 
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Keďže poplatník splnil podmienky stanovené podľa zákona č. 145/1995 Z. z., sadzba poplatku sa zníži o 70 
eur, pretože 50% zo sadzby poplatku je 82,75 eura a zníženie poplatku môže dosiahnuť maximálne 70 eur. 

Poplatník zaplatí poplatok vo výške 95,50 eura (165,50 – 70 eur). 
 

 
Príklad č. 3 

Poplatník požiadal o vyhotovenie kópie piatich strán zo spisu daňového subjektu elektronickou formou so ZEP, 
pričom nepožaduje osvedčenie zhody s originálom (§ 23 ods. 2 daňového poriadku) a rozhodol sa poplatok 
uhradiť formou kolkových známok. 

Za vyhotovenie jednej strany fotokópie zo spisu má poplatník uhradiť správny poplatok podľa pol. 2a sadzobníka 
vo výške 1,50 eura za každú aj začatú stranu. Keďže poplatník podal žiadosť elektronicky so ZEP, má nárok 
na zníženie správneho poplatku vo výške 0,75 eura za každú stranu.  
 

Poplatník je povinný uhradiť správny poplatok vo výške 0,75 eura za každú stranu, tzn. spolu za päť strán 3,75 
eura. 

Pretože kolkové známky v hodnote 0,25 eura sa nevydávajú a poplatok nie je možné zaokrúhliť smerom dole, 
poplatník musí uhradiť poplatok vo výške 4 eur. 
 

 
Príklad č. 4 

Daňový subjekt (poplatník) podal žiadosť o povolenie splátok. Žiadosť síce podal elektronickými prostriedkami 
a podpísal zaručeným elektronickým podpisom, ale prílohy zaslal poštou (doniesol osobne). Podľa položky 143 
písm. a) sadzobníka vydanie rozhodnutia podľa § 57 daňového poriadku podlieha správnemu poplatku vo výške 
9,50 eura.- 
 

Správny poplatok sa nezníži o 50%, keďže prílohy neboli doručené správnemu orgánu elektronickou formou. 

Poplatník zaplatí poplatok vo výške 9,50 eura. 
 

5. Účty, na ktoré sa platia poplatky 

Účty, na ktoré sa platia poplatky orgánom finančnej správy, sú zverejnené na portáli finančnej správy 
(https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani): 

a) Poplatník, ktorý má pridelený OÚD 

• zaplatí poplatok za vykonanie úkonu alebo uskutočnenie konania FR SR a DÚ na účet s názvom 
Správne poplatky 

• v prospech účtu 500785 + OÚD/8180 

• VS: 8100 + 6 číslic obdobie, v ktorom sa správny poplatok platí (napríklad 8100012014) 

b) Poplatník, ktorý nemá pridelený a oznámený OÚD 

• zaplatí poplatok za vykonanie úkonu alebo uskutočnenia konania FR SR a DÚ na účet s názvom 
Správne poplatky 

• v prospech účtu 500785 – 7000451161/8180 

• VS: 0090000454, KS 8144, v správe pre prijímateľa sa uvedie názov príslušného daňového úradu. 

V prípade, ak sa poplatok platí za úkony a konania Finančného riaditeľstva SR, v správe pre prijímateľa 
sa uvedie „DÚ Bratislava“. 
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c) Zaplatenie správneho poplatku, ktorý vyberajú colné úrady 

Poplatník uhradí správny poplatok na príslušný bežný triediaci účet: 

Colný úrad Banská Bystrica 7000450281/8180 

Colný úrad Bratislava 7000450329/8180 

Colný úrad Michalovce 7000450353/8180 

Colný úrad Košice 7000450396/8180 

Colný úrad Trnava 7000450425/8180 

Colný úrad Žilina 7000450468/8180 

Colný úrad Nitra 7000450492/8180 

Colný úrad Prešov 7000450521/8180 

Colný úrad Trenčín 7000450564/8180 

6. Vrátenie preplatku poplatku 

Správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 145/1995 
Z. z. nevydá, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,70 eura (s výnimkou vrátenia poplatku podľa § 10 
ods.1). 

 

Príklad 

Poplatník uhradil kolkovými známkami poplatok podľa pol. 144 písm. c) za povolenie úľavy zo sankcie vo výške 
8,50 eura. Keďže mal podľa § 6 ods. 1 zákona č. 145/195 Z. z. uhradiť poplatok vo výške 8,25 eura (t. j. 50% 
z poplatku vo výške 16,50 €), požiadal daňový úrad o vrátenie preplatku poplatku vo výške 0,25 eura. 

Pretože preplatok poplatku nepresiahol 1,70 eura, daňový úrad v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 145/1995 
Z. z. rozhodnutie o vrátení preplatku poplatku vo výške 0,25 eura nevydá a ani neoznámi túto skutočnosť 
poplatníkovi listom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Odbor daňovej a colnej metodiky 

Január 2014 

 
 
 


