
 

 

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

Informácia  

o podmienkach nazerania do spisu 

 

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a  doplnení niektorých 

zákonov (ďalej „daňový poriadok“) upravuje v § 23 možnosť nazerania do spisu 

v súvislosti s daňovými povinnosťami. 

 

Daňový subjekt alebo jeho zástupca v súvislosti s daňovými povinnosťami má oprávnenie 

nazerať do spisu. 

 

Nazrieť do spisu môže daňový subjekt alebo jeho zástupca len za prítomnosti zamestnanca 

správcu dane, ktorý je povinný o každom nazretí do spisu vyhotoviť úradný záznam. Správca 

dane pri nazeraní do spisu venuje pozornosť  na dodržiavanie daňového tajomstva. 

Do písomností, na základe ktorých sa vykonáva dožiadanie, je daňový subjekt alebo jeho 

zástupca oprávnený nazrieť najskôr po tom, ako sa získa výsledok takéhoto dožiadania, ktorý 

je použiteľný ako dôkaz pri správe daní, to neplatí, ak príslušný orgán členského  štátu alebo 

príslušný orgán zmluvného štátu, ktorému bola poskytnutá informácia o daňovom subjekte 

uviedol, že nesúhlasí so sprístupnením takýchto písomností.  

 

Výnimku z nazerania do spisu tvoria listiny obsahujúce utajované skutočnosti a dokumenty, 

sprístupnením ktorých by bolo dotknuté právo chránené záujmy iných osôb, písomnosti, 

ktorých sprístupnením by mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu správy daní 

alebo k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu objasnenia alebo vyšetrenia veci podľa 

osobitných predpisov (napr. Trestného poriadku), a do súhrnného protokolu, okrem prípadov, 

ak budú použité ako dôkaz pri správe daní. 

 

Zo spisového materiálu, do ktorého možno nazrieť, na žiadosť daňového subjektu, vyhotoví 

správca dane rovnopis alebo vyhotoví fotokópie, alebo listinnú podobu elektronického 

dokumentu, ktorých zhodu s originálom  na požiadanie osvedčí. Vyhotovenie fotokópie, 

alebo  rovnopisu, alebo osvedčenia fotokópie s originálom sa viaže na zaplatenie poplatku 

podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

Fotokópie dokumentov získané napr. mobilným telefónom daňového subjektu 

nie  sú  spoplatnené a nie sú použiteľné na právne účely.    

 

 

Poznámka:  

Správny poplatok. podľa položky 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov je za vyhotovenie doslovných rovnopisov alebo fotokópii zo spisového 

materiálu v SJ, za každú aj začatú stranu 2 eurá (pri  elektronickom podaní 1 euro). 
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Osvedčenie zhody doslovných rovnopisov alebo fotokópií zo spisového materiálu v SJ, za 

každú aj začatú stranu 2 eurá (pri  elektronickom podaní 1 euro). 

 

Dedič je oprávnený nazerať do spisu, nakoľko nadobudnutím dedičstva sa  po  poručiteľovi 

stal jeho právnym nástupcom 

 

 

Príklad::  

Správca dane zaslal daňovému subjektu „výzvu“ na doplnenie dokladov, ktoré sú  podkladom 

daňového  priznania. Daňový subjekt bol odcestovaný dlhšiu dobu a písomnosť si neprevzal, 

ale sa o nej dozvedel. Správcovi dane sa písomnosť vrátila späť ako  neprevzatá v odbernej 

lehote.  

Z dôvodu, že daňový subjekt sa o obsahu písomnosti nedozvedel, má právo nazrieť do  spisu 

aby zistil obsah „výzvy“. Daňový subjekt môže požiadať o vyhotovenie kópie „výzvy“ 

za  poplatok..  

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Centrum podpory pre dane 

Jún 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


