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Ministerstvo financií Slovenkej republiky v záujme
zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní
zákona č. 219/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a po-
platkov a o zmenách v sústave územných finanč-
ných orgánov v znení neskorších predpisov, vydáva
usmernenie k jednotlivým ustanoveniam, v ktorom sa
uvádzajú zmeny schválené zákonom č. 219/1999
Z. z. (ďalej len „novela zákona“) a spôsob uplatne-
nia zmenených, doplnených a spresnených ustano-
vení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a po-
platkov a o zmenách v sústave územných finanč-
ných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“), ktorý vyplýva z cit. novely zákona:

K § 1

Nové znenie úpravy rozsahu pôsobnosti zákona
vychádza z poznatkov doterajšieho uplatňovania
zákona v praxi. K podstatnej zmene došlo v tom
smere, že ustanovenie sa vzťahuje len na správu da-
ní, vykonávanú daňovými úradmi a obcami, teda na
príjmy – dane, vrátane sankcií, úrokov, pokút a po-
platkov, ktoré sú príjmami štátneho rozpočtu alebo
rozpočtov obcí.

K § 1a

Z dôvodu jednoznačnosti sa týmto ustanovením
definujú základné pojmy, ktoré sa používajú v záko-
ne. Doriešil sa problém, ktorý sa objavoval v praxi
pri definovaní pojmov správa daní a daňové kona-
nie. Správou daní sa rozumejú jednotlivé činnosti
správcu dane od registrácie daňového subjektu až
do úplného vysporiadania daní vrátane vymáhania
daňových nedoplatkov. Daňovým konaním sa rozu-
mie konanie, v ktorom správca dane priznáva da-
ňovému subjektu práva alebo ukladá povinnosti,
pričom daňové konanie je súčasťou správy daní.

K § 2

Nadväzne na doplnenie zákona o § 1a – základ-
né pojmy, vypustil sa z pôvodného ustanovenia od-

sek1, ktorý definoval správu daní a zároveň sa spres-
nilo znenie pôvodného odseku 2 v § 2.

K § 3 

Novelou zákona sa pre správcu dane – obec, no-
vo ustanovil orgán najbližšie nadriadený správcovi
dane, a to Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej
republiky namiesto doterajšieho orgánu – okresné-
ho úradu. Pod pojmom orgán najbližšie nadriadený
správcovi dane sa rozumie odvolací orgán a orgán
príslušný na preskúmanie rozhodnutí mimo odvola-
cieho konania. Zároveň sa v odseku 11 tohto para-
grafu vypustila štvrtá veta. V nadväznosti na úpravu
odseku 11 bolo nevyhnutné v odseku 14 slovo „minis-
terstvo“ nahradiť úplným názvom „Ministerstvo fi-
nancií Slovenskej republiky“ a zaviesť legislatívnu
skratku (ďalej len „ministerstvo“).

K § 14 odsek 6

V texte znenia § 14 odsek 6 druhá veta sa mení
odvolanie na upravené ustanovenie o daňovej kon-
trole, ktorej nové znenie je upravené v § 15.

K § 15

Nové znenie ustanovenia sa zavádza za účelom
jednoznačného určenia práv a povinností daňového
subjektu a správcu dane pri výkone daňovej kontro-
ly. Rozširujú sa práva daňového subjektu o možnosť
dohodnúť so správcom dane deň začatia daňovej
kontroly, pričom daňová kontrola nesmie začať ne-
skôr ako 30 dní od doručenia oznámenia o výkone
daňovej kontroly. Zároveň toto ustanovenie umožňu-
je správcovi dane zistiť a vyrubiť daň podľa pomô-
cok v tom prípade, keď daňový subjekt neumožní vy-
konať daňovú kontrolu. Ustanovenie jednoznačne
stanovuje deň začatia kontroly, pričom ukladá po-
vinnosť zamestnancovi správcu dane spísať zápisni-
cu o začatí daňovej kontroly. Takýmto znením usta-
novenia sa sledovalo odstrániť aplikačné problémy
v praxi, ktoré vznikali s určením začiatku daňovej
kontroly. Uvedené znenie tohto paragrafu ustanovu-



je i povinnosť správcu dane vypracovať protokol
o daňovej kontrole, povinné náležitosti protokolu,
deň prerokovania protokolu, ktorý je súčasne i dňom
jeho doručenia a dáva právo daňovému subjektu na
doplnenie protokolu o jeho vyjadrenie k skutočnos-
tiam zisteným pri daňovej kontrole, ako i k spôsobu
ich zistenia. Dňom doručenia protokolu začína vyru-
bovacie konanie. V tomto ustanovení sa definuje aj
úkon smerujúci na vyrubenie dane, ktorým je doruče-
nie protokolu o daňovej kontrole. Je potrebné upo-
zorniť, že pri kontrole oprávnenosti vrátenia dane
(spotrebné dane) alebo nadmerného odpočtu (daň
z pridanej hodnoty), daňový subjekt nemôže do-
hodnúť so správcom dane termín začatia kontroly,
ak daňovému subjektu z jeho dôvodov nevyhovuje
termín určený správcom dane (odsek 2). Taktiež sa
na túto kontrolu nevzťahuje ustanovenie o začatí
kontroly bez oznámenia (odsek 3), ustanovenie, ak
fyzická osoba nepodniká (odsek 7), že vyrubovacie
konanie začína dňom doručenia protokolu o daňo-
vej kontrole (odsek 13 druhá veta) a kontrola na po-
žiadanie súdu (odsek 14). V prípade kontroly vráte-
nia dane alebo nadmerného odpočtu, všetky ostat-
né odseky § 15 sa na túto kontrolu vzťahujú, to zna-
mená, že kontrola končí protokolom a o výsledku
kontroly správca dane vydá rozhodnutie do 10 dní
odo dňa ukončenia kontroly. Toto rozhodnutie by
malo mať náležitosti § 30 a správca dane na zákla-
de tohto rozhodnutia vráti daňovému subjektu uplat-
nený nárok na daň alebo nadmerný odpočet.

K § 15b

Novelou zákona sa dopĺňa zákon o nové ustano-
venie § 15b – opakovaná kontrola, ktorú možno vy-
konať len za podmienok ustanovených týmto záko-
nom. Zároveň sa ustanovilo, čo nie je opakovanou
kontrolou.

K § 23 

Novým znením tohto ustanovenia sa definuje
daňové tajomstvo a vymedzujú sa osoby, na ktoré sa
vzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť o daňo-
vom tajomstve. Úpravou tohto ustanovenia sa rozši-
ruje povinnosť zachovávať toto tajomstvo aj na bý-
valých zamestnancov správcu dane, nadriadeného
orgánu a orgánov, ktoré sú príslušné na konanie
o opravných prostriedkoch vo veciach daní. Definu-
je sa v ňom, čo sa považuje za porušenie daňového
tajomstva a taktiež sa ustanovuje, v ktorých prípa-
doch a ktorým osobám môžu byť oznámené alebo
sprístupnené údaje bez toho, aby došlo k porušeniu
tejto povinnosti.Toto znenie ustanovuje, že poruše-
ním daňového tajomstva nie je zverejnenie zoznamu
daňových dlžníkov, zoznamu daňových subjektov,

ktorým boli poskytnuté úľavy zo sankcií a úrokov
a taktiež poskytnutie informácie správcom dane o re-
gistrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty inému
daňovému subjektu.

K § 23a

Novým znením § 23a sa vypúšťa uloženie peňaž-
nej sankcie za porušenie povinnosti zachovávať
mlčanlivosť a namiesto tejto sankcie sa budú uplat-
ňovať príslušné ustanovenia Trestného zákona. 
Podľa Trestného zákona, ak sa preukáže porušenie
daňového tajomstva, bude sa táto skutočnosť po-
važovať za trestný čin. Toto ustanovenie dáva do-
statočnú záruku, aby nedochádzalo k nedostatkom
v tomto smere a použitím inštitútov Trestného zákona
bude možné dôkladne vyšetriť príčiny a okolnosti,
ktoré mali za následok porušenie daňového tajom-
stva. Za vytvorenie podmienok na zachovanie da-
ňového tajomstva podľa tohto ustanovenia budú
zodpovedať orgány, ktoré sú oprávnené získať úda-
je o daňovom subjekte v daňovom konaní. Tieto 
údaje môžu sprístupniť osobám alebo orgánom po-
dľa ustanovenia § 23 riaditeľ daňového úradu ale-
bo ústredného daňového riaditeľstva alebo minister
financií alebo starosta obce alebo nimi poverení za-
mestnanci.

K § 23b

Uvedené znenie paragrafu ustanovuje povinnosť
pre Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
zverejňovať v druhom polroku bežného roka zoznam
daňových dlžníkov, u ktorých sú evidované daňové
nedoplatky k 31. 12. predchádzajúceho kalendár-
neho roka, a to v prípade fyzických osôb nad 500 tis.
Sk a v prípade právnických osôb nad 5 mil. Sk. Toto
znenie umožňuje aj obci, ako správcovi dane, zverej-
niť zoznam daňových subjektov, u ktorých eviduje da-
ňový nedoplatok podľa stavu k 31. 12. predchá-
dzajúceho kalendárneho roka, a to u fyzických osôb
presahujúcich sumu 5 tis. Sk a u právnických osôb su-
mu 50 tis. Sk. Zverejneniu zoznamom predchádza
oznámenie správcu dane daňovému subjektu, v kto-
rom do konca februára bežného roka mu oznamu-
je výšku daňových nedoplatkov alebo daňových pre-
platkov podľa stavu k 31. 12. predchádzajúceho roka
v členení podľa jednotlivých druhov daní. Daňovému
subjektu sa umožňuje vyjadriť sa k predmetnému oz-
námeniu, čím sa vytvára možnosť širšej spolupráce
správcu dane s daňovým subjektom.

K § 25 odsek 1 písm. g) 

Vypustili sa slová „pri uplatnení záložného práva
alebo pri výkone daňovej exekúcie“, nakoľko prob-
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lematiku zastavenia daňového exekučného konania
rieši nové znenie § 80 novely zákona.

K § 28 odsek 1 

V tomto ustanovení, ktoré pojednáva o nákladoch
daňového konania, sa slová „§ 72“ nahrádzajú slo-
vami „§ 90“ z dôvodu vypustenia § 72 a zavedenia
jednotného postupu v siedmej časti – daňové exe-
kučné konanie.

K § 29 odsek 6

Úprava uvedeného ustanovenia umožňuje správ-
covi dane použiť dôkazné materiály a pomôcky aj
pri určení výšky daňovej povinnosti daňového sub-
jektu, ktorý vykonáva také úkony, ktorých dôsledkom
je zníženie dane a zároveň v prípadoch, ak daňový
subjekt neumožní správcovi dane vykonať daňovú
kontrolu.

K § 30 odsek 6

V uvedenom ustanovení sa vypúšťajú slová „alebo
predpisovým zoznamom“ vzhľadom na skutočnosť,
že na dani z nehnuteľnosti sa vyrubuje daň každo-
ročne platobným výmerom.

K § 31 

Vzhľadom na nové znenie § 23 bolo potrebné
v tomto ustanovení zosúladiť odvolávky v odseku14,
kde sa slová „§ 23 ods. 3 a 5“ nahradili slovami 
„§ 23 ods. 4 a ods. 5 písm. n)“. Súčasne sa v tomto
paragrafe novo ustanovila povinnosť pre platiteľov
dane zo závislej činnosti a funkčných požitkov pred-
kladať správcovi dane do 30 dní po uplynutí kalen-
dárneho štvrťroka prehľad o zrazených a odvede-
ných preddavkoch na daň a daň vyberanú osobit-
nou sadzbou dane na tlačive, ktorého vzor určí mi-
nisterstvo. Nakoľko novela zákona nadobudla účin-
nosť dňom 1. 9. 1999 a platitelia dane o tejto po-
vinnosti nevedeli a ucelený štvrťrok bude prvýkrát za
štvrtý štvrťrok 1999, uvedený prehľad za uplynulý
kalendárny štvrťrok sa bude prvýkrát podávať do
30. januára 2000. Ustanovenie upravuje možnosť
pre daňové subjekty, aby na základe žiadosti obdr-
žali o iných daňových subjektoch priamo od správ-
cu dane informáciu, ak ju potrebujú pre riadne plne-
nie vlastnej daňovej povinnosti, či je iný daňový sub-
jekt registrovaný ako platiteľ dane z pridanej hodno-
ty. Týmto sa ustanovilo ďalšie právo pre daňové sub-
jekty, aby mali istotu, že podnikateľské aktivity vyko-
návajú len s existujúcimi, u správcu dane registrova-
nými platiteľmi dane z pridanej hodnoty, lebo len
s týmito osobami vystavené daňové doklady sú pri

preverovaní daňovej povinnosti správcom dane jedi-
ne uznateľné. 

K § 35 odseky 1, 7, 9 a 10 

Novelou zákona sa upravuje výška pokuty za ne-
plnenie povinnosti nepeňažnej povahy a rozpätie
pokút za porušovanie vyhlášky o spôsobe vedenia
evidencie tržieb na elektronickej registračnej po-
kladnici. Z doterajších poznatkov o ukladaní pokút
sa dospelo k záveru, že výška alebo rozpätie pre
ukladanie pokút bolo neprimerané a pre menšie
podnikateľské subjekty až likvidačné. V praxi potom
dochádzalo k tomu, že takmer každý podnikateľský
subjekt žiadal o odpustenie uloženej pokuty a vzhľa-
dom na závažnosť dôvodov sa týmto žiadostiam
v prevažnej miere vyhovelo. Aby sa takémuto postu-
pu zabránilo, prípadne bol obmedzený, v odseku 1
sa pokuta za nesplnenie povinnosti nepeňažnej po-
vahy znížila zo sumy „2 000 000 Sk” na sumu 
„1 000 000 Sk“, v odseku 7 sa pokuta za nepouží-
vanie pokladnice znížila zo sumy „1 000 000 Sk“
na sumu „100 000 Sk“, v odseku 9 sa pokuta za ne-
vedenie evidencie podľa vyhlášky o spôsobe vede-
nia evidencie tržieb na elektronickej registračnej po-
kladnici znížila zo sumy „500 000 Sk“ na sumu
„100 000 Sk“ a v odseku 10 sa pokuta za vyra-
denie pokladnice z prevádzky znížila zo sumy 
„1 000 000 Sk“ na sumu „100 000 Sk“. 

K § 38

Novelou zákona sa dopĺňa toto ustanovenie o po-
vinnosť platiteľovi dane zo závislej činnosti a funkč-
ných požitkov predkladať príslušnému správcovi da-
ne hlásenie o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie do 31. marca
nasledujúceho roka na tlačive, ktorého vzor určí mi-
nisterstvo.

K § 39 odseky 3 a 4 

Novelou tohto ustanovenia sa upresňujú lehoty
a možnosti podania dodatočného daňového pri-
znania alebo hlásenia pre daňové subjekty. Uvede-
né ustanovenie bolo nutné novelizovať i v nadväz-
nosti na novelizované ustanovenia o kontrole. Doda-
točné daňové priznanie alebo hlásenie nemôže
daňový subjekt podať po doručení oznámenia o vý-
kone daňovej kontroly za obdobie, ktoré správca
dane kontroluje a ktorého by sa dodatočné daňové
priznanie alebo hlásenie týkalo. Daňový subjekt je
oprávnený po skončení daňovej kontroly podať do-
datočné daňové priznanie alebo hlásenie, ak správ-
ca dane vykonal daňovú kontrolu výberovým spôso-
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bom, t. j. za doklady, ktoré neboli predmetom daňo-
vej kontroly. Rovnako môže daňový subjekt podať
dodatočné daňové priznanie alebo hlásenie aj vte-
dy, ak zistí, že jeho daňová povinnosť má byť nižšia,
ako bola uvedená v daňovom priznaní alebo hláse-
ní alebo správcom dane vyrubená, avšak len do jed-
ného roka od ukončenia daňovej kontroly.

K § 40 odsek 6 a odsek 7 

Novelou zákona sa dopĺňa povinnosť pre fyzickú
aj právnickú osobu, aby pri najbližšom podávaní
majetkového priznania (v roku 2001) sa pri nehnu-
teľnostiach, ktoré budú odplatne nadobudnuté po
účinnosti tohto zákona (od 1. 9. 1999), uvádzala aj
dohodnutá kúpna cena, pri bezodplatnom nado-
budnutí cena podľa vyhlášky č. 465/1991 Zb. o ce-
nách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhrada
za zriadenie práva osobného užívania pozemkov
a náhradách za dočasné užívanie pozemkov a pri
vlastnej výstavbe výdavky na obstaranie takéhoto
majetku (doklady súvisiace s obstaraním nehnuteľ-
nosti). Ďalej sa novelou zákona upravuje aj postup
manželov pri podávaní majetkových priznaní, a to
tak, že ak jeden z manželov podniká, tento podáva
majetkové priznanie za majetok určený na podnika-
nie. Ak podnikajú obidvaja manželia spoločne, po-
dáva každý z manželov majetkové priznanie v roz-
sahu svojho podielu na podnikaní alebo podielu na
príjmoch z tohto podnikania.

K § 44

Vzhľadom na skutočnosť, že na dani z nehnuteľ-
ností sa vyrubuje daň každoročne platobným výme-
rom, vypúšťa sa zo zákona vyrubenie dane predpi-
sovým zoznamom ako nadbytočné znenie. Aby sa
zjednodušilo vyrubovacie konanie, novým znením
ustanovenia sa určuje, že za vyrubenie dane sa po-
važuje podanie daňového priznania alebo hláse-
nia, pričom sa táto skutočnosť vzťahuje aj na doda-
točné daňové priznanie alebo hlásenie podané
daňovým subjektom a po vykonaní daňovej kontroly
správcom dane. Ustanovenie jednoznačne určuje le-
hoty pre správcu dane na vydanie platobného vý-
meru alebo dodatočného platobného výmeru po
kontrole daňovému subjektu, a to do 15 dní od
ukončenia kontroly, t. j. prerokovania (doručenia)
protokolu o daňovej kontrole. V tomto ustanovení sa
zároveň určuje odvolacia lehota 15 dní, pričom sa
možno odvolať len proti vyrubenému rozdielu dane.
V nadväznosti na takúto úpravu ustanovenia sa od-
sek 8 vypúšťa z dôvodu duplicity. Je potrebné upo-
zorniť, že daňový subjekt po každej kontrole vyko-
nanej správcom dane obdrží rozhodnutie, a to buď

formou platobného výmeru alebo dodatočného pla-
tobného výmeru.

K § 45

Podľa novely zákona sa predlžuje lehota z troch
rokov na päť rokov pre zánik práva vyrubiť daň a jej
doplatok alebo priznať nárok na daňový odpočet
a zároveň sa predlžuje lehota aj v prípade, ak
správca dane vykoná úkon smerujúci na vyrubenie
dane alebo jej doplatku. Z uvedeného vyplýva, že
toto ustanovenie sa vzťahuje na daňové priznania
podané po 1. 9. 1999. U dane z príjmov táto leho-
ta začne plynúť až po podaní daňového priznania
za zdaňovacie obdobie 1999, t. j. riadne daňové
priznanie sa podáva najneskôr 31. 3. 2000, a teda
päťročná lehota uplynie 31. 12. 2005. Ak správca
dane vykoná za zdaňovacie obdobia 1995, 1996,
1997, 1998 úkon smerujúci na vyrubenie dane (do-
ručenie protokolu o daňovej kontrole – §15 ods. 13)
začne plynúť už nová päťročná lehota namiesto do-
terajšej trojročnej. Taktiež doplnením tohto ustanove-
nia o odsek 3 sa umožnilo správcovi dane vyrubiť
daň alebo dodatočne vyrubiť daň najneskôr do de-
siatich rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia,
v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie
alebo hlásenie, alebo v ktorom vznikla daňová po-
vinnosť bez súčasnej povinnosti podať daňové pri-
znanie alebo hlásenie. Toto ustanovenie sa uplatní
pre dane v nadväznosti na medzinárodné zmluvy
o zabránení dvojitého zdanenia v odbore daní
z príjmov a z majetku. Lehota na vyrubenie alebo
dodatočné vyrubenie dane sa vzťahuje aj na prípa-
dy, ak má byť daň nižšia.

K § 46

Nové znenie ustanovenia skracuje odvolaciu le-
hotu z 30 na 15 dní v záujme pružnejšieho výkonu
správy daní a zosúladenia lehôt so Správnym po-
riadkom.

K § 48

V novele tohto ustanovenia sa v odseku 1 ustano-
vil jednoznačne odvolací orgán. Odvolacím orgá-
nom pre daňové úrady a aj obce je ústredné daňo-
vé riaditeľstvo. Ak ústredné daňové riaditeľstvo vydá
rozhodnutie v prvom stupni (napr. rozhodnutie, kto-
rým sa zamietla žiadosť o obnovu konania), odvola-
cím orgánom je ministerstvo. Novelou ustanovenia
sa upravuje postup odvolacieho orgánu tak, že ten-
to rozhodnutie v odôvodnených prípadoch môže
zmeniť alebo zrušiť. Odvolací orgán rozhodnutie
zruší a vec vráti na ďalšie konanie a rozhodnutie, ak
sú na to dôvody. Zároveň je ustanovenie doplnené
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o povinnosť, že orgán, ktorý rozhodnutie vydal je
viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, kto-
rý rozhodnutie zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie
a rozhodnutie.

K § 48 odsek 8

Vzhľadom k tomu, že sa vypúšťa ustanovenie
o uložení peňažnej sankcie za porušenie povinnosti
zachovávať mlčanlivosť, znenie odseku 8 je nadby-
točné.

K § 50

V záujme urýchlenia daňového konania nové zne-
nie ustanovenia mení lehotu pre podanie námietky.
Nakoľko doterajšie ustanovenie zákona vylučovalo
odkladný účinok podania námietky s prihliadnutím
na siedmu časť – „daňové exekučné konanie“, v kto-
rom niektoré ustanovenia pri podaní námietky majú
odkladný účinok, doplnilo sa znenie „ak tento zákon
neustanovuje inak“.

K § 50 odsek 4

Novela zákona definuje daňového dlžníka 
v § 1a písm. g), preto bolo potrebné zmeniť od-
volávku v tomto ustanovení.

K § 52 odseky 1, 2 a 3

Novela zákona rieši postup správcu dane, ktorým
je daňový úrad a obec pri obnove konania. Ak v po-
slednom stupni pri obnove konania rozhodoval od-
volací orgán, tento nie je správcom dane, a preto sa
toto ustanovenie doplnilo v tom smere, že o povole-
ní alebo nariadení obnovy konania môže rozhodnúť
aj tento odvolací orgán (napr. ústredné daňové ria-
diteľstvo, ministerstvo), ktorý rozhodol v poslednom
stupni. Zároveň toto ustanovenie rieši i prípad, že po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia – daňovej
exekučnej výzvy, na základe ktorej správca dane už
zabezpečuje výkon daňovej exekúcie, nie je možné
povoliť alebo nariadiť obnovu konania. Obnovu ko-
nania z úradnej moci je možné nariadiť alebo na
žiadosť povoliť, len ak nezaniklo právo na vyrubenie
dane. Pri zmene miestnej príslušnosti o návrhu na ob-
novu konania rozhoduje alebo ju nariaďuje ten
správca dane, ktorý je miestne príslušný v dobe po-
dania návrhu. Ak rozhodol v poslednom stupni iný
orgán, potom o návrhu na obnovu konania roz-
hoduje alebo ju nariaďuje orgán miestne príslušný
v dobe podania návrhu.

K § 53 odseky 1 a 2

Odsek 1 sa doplnil v tom smere, že rozhodnutie –
daňovú exekučnú výzvu nie je možné preskúmavať

mimo odvolacieho konania. V odseku 2 sa rozširujú
možnosti orgánu príslušného na preskúmanie roz-
hodnutia v tom smere, že ak bolo rozhodnutie vyda-
né v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, orgán príslušný na preskúmanie rozhod-
nutia ho zruší alebo zmení. Orgán príslušný na pre-
skúmanie rozhodnutia rozhodnutie zruší a vráti vec
na nové konanie a rozhodnutie, ak sú na to dôvody.
Úpravou odseku 2 sa odstránili problémy v praxi.

K § 56

Z dôvodu presunu definície pojmov daňového dlž-
níka a daňového nedoplatku do základných pojmov
a zmenou rozsahu pôsobnosti zákona bolo nutné
vypustiť tieto pojmy z tohto ustanovenia.

K § 58a

V tomto ustanovení nadväzne na novelu Trestného
zákona, podľa ktorej nezaplatenie alebo neodvede-
nie dane sa považuje za trestný čin, sa upravil po-
stup správcu dane tak, že ak daňový subjekt na vý-
zvu alebo na opakovanú výzvu nezaplatí alebo ne-
odvedie daň, môže správca dane dať podnet orgá-
nom činným v trestnom konaní na trestné stíhanie,
o čom bude daňový subjekt vo výzve upovedomený. 

K § 59 

Nové znenie spresňuje toto ustanovenie. Odklad
platenia dane alebo jej zaplatenie v splátkach mô-
že povoliť aj obec u daní, u ktorých je správcom.
Z ostatných daní, u ktorých je správcom dane daňo-
vý úrad, môže byť povolený odklad platenia dane
a jej zaplatenie v splátkach len u dani z príjmov. Po-
volenie bude vydávať Ústredné daňové riaditeľstvo
SR. Zároveň sa ustanovenie dopĺňa o možnosť via-
zať povolenie na podmienky. Ak povolenie bude
viazané na podmienky, jednou z podmienok musí
byť vždy – zabezpečiť odklad platenia dane alebo
jej zaplatenie v splátkach zákonným záložným prá-
vom. Týmto sa zabezpečí to, že daňový subjekt bu-
de dôslednejšie dodržiavať termíny splátok a odkla-
dov platenia dane. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj
na odklad platenia a zaplatenie v splátkach pre
daňový nedoplatok. Ústredné daňové riaditeľstvo
SR môže vydávať povolenie na odklad platenia ale-
bo zaplatenie v splátkach len pri daňovom nedo-
platku dane z príjmov. Takáto úprava ustanovenia
vytvára predpoklad pre vymoženie dane a daňo-
vého nedoplatku pri nesplnení podmienok, termínu
odkladu a povolených splátok. Súčasne ustanovenie
určuje, že odklad platenia dane alebo zaplatenie
v splátkach nemôže byť povolené na dobu dlhšiu
ako jeden rok odo dňa splatnosti dane. 
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K § 61 odseky 6 a 8

Novelou ustanovenia sa reaguje na potreby pra-
xe z hľadiska evidovania nevymožiteľného nedo-
platku. Zároveň vypustením odseku 8 sa ustanovilo,
že evidencia daní sa vzťahuje aj na jednorazové 
dane.

K § 63 odseky 1, 4 a 8

V tomto ustanovení – odsek 1 bol vylúčený pred-
davok z preplatku, nakoľko ide o zálohovú platbu
na daň, ktorá sa vyrovnáva pri daňovom priznaní.
Upraveným ustanovením odseku 4 sa u dani z príj-
mov určuje, že preplatok na tejto dani sa vráti naj-
skôr po uplynutí lehoty pre podanie daňového pri-
znania. Ustanovenie v odseku 8 určuje postup a le-
hotu, kedy správca dane môže nadmerný odpočet
a spotrebnú daň použiť na úhradu nedoplatku dane,
a to s ohľadom na hmotno-právne daňové zákony.

K § 65

Novým znením ustanovenia sa jednoznačne defi-
nuje pojem nevymožiteľný nedoplatok.

K § 70 odsek 3

V tomto ustanovení sa upravuje odvolanie z dôvo-
du vypustenia § 72 a zavedenia siedmej časti – da-
ňového exekučného konania.

K § 71 odseky 6, 7, 8 a 9

Nové znenie tohto ustanovenia oprávňuje správ-
cu dane žiadať od daňového subjektu súpis majetku
s cieľom zabezpečenia hnuteľnej veci a nehnuteľnos-
ti zákonným záložným právom a súčasne ukladá po-
vinnosť daňovému subjektu súpis majetku predložiť.

K § 73

Zákon v tomto ustanovení definuje daňové exe-
kučné konanie ako konanie správcu dane, ktorým
vymáha daňový nedoplatok a ktoré správca dane
začína vždy z úradnej moci. Ďalej splnomocňuje
správcu dane – daňový úrad, vykonávať všetky
právne úkony v mene štátu, vrátane zastupovania
v súdnom konaní. Pokiaľ ide o správcu dane – obec,
môže okrem výkonu exekúcie podľa ustanovení toh-
to zákona postupovať aj tak, že požiada o výkon
exekúcie súdneho exekútora. Ustanovenie špecifiku-
je činnosť správcu dane pri výkone daňovej exekú-
cie a ustanovuje základné zásady, ktoré je správca
dane oprávnený alebo povinný dodržiavať. Rovna-
ko ako pri výkone správy daní je správca dane po-
vinný zisťovať, či je miestne príslušný na daňové exe-
kučné konanie a či sú splnené všetky podmienky na

výkon daňovej exekúcie (príslušnosť správcu dane,
či daňový dlžník má odklad platenia dane alebo po-
volené splátky, povolené úľavy, oprávnenosť výkonu
daňovej exekúcie, overenie najmä existencie exe-
kučného titulu, osobu dlžníka, a pod.). Podľa odseku
4 môže správca dane v odôvodnených prípadoch
vyzvať daňového dlžníka aj k nepeňažnému plne-
niu, t. j. k predloženiu listinných dôkazov. Ustanove-
nie zároveň rieši, ak súčasne s vykonávanou daňo-
vou exekúciou začne alebo prebieha iná exekúcia,
ak na ten istý majetok daňového dlžníka alebo ruči-
teľa začalo skôr daňové exekučné konanie ako iné
exekučné konanie, ďalej obmedzenia prevodu veci
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov po do-
ručení daňovej exekučnej výzvy daňovému dlžníkovi
a uplatnenie práva na vec treťou osobou voči správ-
covi dane alebo na súde.

K § 74

Podkladom pre uskutočnenie daňovej exekúcie je
existencia exekučného titulu. V tomto ustanovení sa
určuje, čo je exekučným titulom a že každý exekuč-
ný titul musí byť opatrený potvrdením o vykonateľ-
nosti (výkaz daňových nedoplatkov) alebo právo-
platnosti a vykonateľnosti (rozhodnutie, ktorým bolo
uložené peňažné plnenie).

K § 75

Týmto ustanovením sa určuje deň začatia daňo-
vého exekučného konania, a to vydaním rozhodnu-
tia o začatí daňového exekučného konania. Toto
rozhodnutie sa nedoručuje daňovému dlžníkovi, aby
nemohol s majetkom nakladať. Doručuje sa však
osobám, ktoré evidujú, spravujú alebo nakladajú
s jeho majetkom, t. j. napr. banke, katastrálnemu od-
boru okresného úradu, stredisku cenných papierov.
Týmto osobám sa zakazuje nakladať s majetkom
daňového dlžníka do výšky vymáhaného daňového
nedoplatku. Zároveň rieši aj otázku zriadeného zá-
konného záložného práva pred začatím daňového
exekučného konania. V tomto prípade sa rozhodnu-
tie už nedoručuje, ale správca dane iba oznámi
deň, ktorým začalo daňové exekučné konanie.
Oznámenie o začatí daňového exekučného kona-
nia zasiela správca dane aj platiteľovi dane. Ak ne-
existujú osoby, ktoré nakladajú, evidujú alebo spra-
vujú majetok daňového dlžníka, správca dane vydá
rozhodnutie o začatí daňového exekučného kona-
nia a uloží ho do spisu. Ide o nový postup pri výko-
ne daňovej exekúcie, ktorý by mal odstrániť spory
o termíne začatia daňového exekučného konania,
ako zaistenie majetku daňového dlžníka s cieľom vy-
môcť daňový nedoplatok. 
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K § 76

Toto ustanovenie ukladá správcovi dane povin-
nosť zaslať daňovému dlžníkovi daňovú exekučnú
výzvu bezodkladne po doručení rozhodnutia o za-
čatí daňového exekučného konania osobám spravu-
júcim, nakladajúcim alebo evidujúcim majetok daňo-
vého dlžníka. Ak takéto osoby neexistujú, správca
dane vydá daňovú exekučnú výzvu bezodkladne
po vydaní rozhodnutia o začatí daňového exekuč-
ného konania, ktoré uložil do spisu. Zároveň ustano-
venie jednoznačne upravuje náležitosti výzvy, ktoré
v súčasne platnom zákone chýbali. Daňová exekuč-
ná výzva umožňuje daňovému dlžníkovi, aby v rám-
ci odvolacieho konania uplatnil zásadné pripomien-
ky a dôvody, ktoré môžu celkom, alebo sčasti za-
brániť daňovej exekúcii.

K § 77 až 81 

V záujme jednotného postupu sa v tomto ustano-
vení určujú náležitosti, ktoré musí daňový exekučný
príkaz obsahovať. Daňový exekučný príkaz je prá-
voplatný dňom jeho vydania a nemožno sa proti ne-
mu odvolať. Zároveň sa určuje, že daňový exekučný
príkaz sa doručuje do vlastných rúk účastníkom da-
ňového exekučného konania, tretím osobám a iným
osobám ustanoveným pri jednotlivých spôsoboch
výkonu daňovej exekúcie. Rieši sa tiež oprava vyda-
ného daňového exekučného príkazu správcom da-
ne, prípady, kedy možno povoliť odklad výkonu da-
ňovej exekúcie, dôvody pre zastavenie daňového
exekučného konania, ako i doručovanie osobám do
vlastných rúk podľa § 77 odsek 3.

K § 82

Zákon v tomto ustanovení vymedzuje spôsoby,
ktorými možno vykonať daňovú exekúciu.

K § 82a až § 82h

Správca dane je oprávnený použiť ako spôsob
výkonu daňovej exekúcie daňovú exekúciu zráž-
kami zo mzdy alebo daňovú exekúciu zrážkami
z iných príjmov. Postup pri výkonoch týchto daňo-
vých exekúcií je podrobne rozpísaný v jednotlivých
paragrafoch.

K § 83

Ďalším zo spôsobov výkonu daňovej exekúcie je vy-
konanie daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky.

K § 83a až 83c

V týchto ustanoveniach je upravená daňová 
exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu vedenom

v banke, t. j. odpísaním zo všetkých účtov daňového
dlžníka vedených v banke alebo viacerých bankách
a poukázaním peňažných prostriedkov na účet
správcu dane. I v tomto prípade sa banka stáva pod-
dlžníkom daňového dlžníka a správca dane je
oprávnený v prípadoch uvedených v zákone, vymá-
hať od banky sumu peňažných prostriedkov nepou-
kázaných na jeho účet z titulu porušenia povinnosti
uvedenej v rozhodnutí o začatí daňového exekuč-
ného konania. Zároveň sa v zákone určuje, ktoré pe-
ňažné prostriedky nepodliehajú daňovej exekúcii.
Správca dane je oprávnený vydať daňový exekučný
príkaz na prikázanie aj inej peňažnej pohľadávky,
než pohľadávky z účtu v banke. Zákon stanovuje, čo
sa rozumie pod inou peňažnou pohľadávkou (uzna-
né pohľadávky, autorská odmena a pod). Je to zá-
väzok tretích osôb voči daňovému dlžníkovi. Daňový
exekučný príkaz vydaný správcom dane nesmie byť
vystavený na vyššiu sumu ako je záväzok tretej oso-
by s príslušenstvom, najviac však do výšky vymáha-
ného daňového nedoplatku.

K § 83d

Správca dane je oprávnený postihnúť daňovou
exekúciou aj iné majetkové práva, a to v prípade, že
postihnutím iného majetkového práva budú získané
peňažné prostriedky, ktorými správca dane pokryje
daňové nedoplatky daňového dlžníka. Ďalšou pod-
mienkou postihnutia iného majetkového práva je,
aby išlo o právo prevoditeľné a právo, ktoré patrí
len daňovému dlžníkovi. Napr. nárok člena staveb-
ného bytového družstva na výplatu zostatkovej hod-
noty členského podielu v prípade ukončenia člen-
stva v družstve, vydanie veci alebo peňažnej sumy
zo súdnej alebo notárskej úschovy.

K § 84

Ustanovenie určuje správcovi dane ako ďalší spô-
sob výkonu daňovej exekúcie predaj hnuteľných ve-
cí. Správca dane môže vykonať daňovú exekúciu na
vlastníctvo daňového dlžníka, poddlžníka alebo
ručiteľa a postihovať aj spoluvlastnícky podiel.

K § 84a

V tomto paragrafe sa ustanovuje, že v daňovej
exekučnej výzve správca dane zakáže daňovému
dlžníkovi nakladať s vecami v nej určenými, alebo
tými, ktoré sa spíšu pri doručení daňovej exekučnej
výzvy do vlastných rúk. Novo sa rieši predmet da-
ňovej exekúcie, ktorým je motorové vozidlo, ako aj
jeho zabezpečenie prostredníctvom splnomocnenej
osoby.

Osobitne sa rieši daňová exekúcia na hnuteľné
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veci, ktoré majú charakter výtvarných a literárnych
diel, ako aj osobné pamiatky a korešpondencia
významných spisovateľov, kultúrnych činiteľov
a predmety väčšej kultúrnej a historickej hodnoty.
Všetky uvedené veci sa ponúknu v prvom rade práv-
nickým osobám štátu, do pôsobnosti ktorých patrí
starostlivosť o uvedené predmety.

K § 84b

Toto ustanovenie upravuje postup správcu dane
pri výkone súpisu hnuteľných vecí, ktorý sa vykonáva
pri doručení daňovej exekučnej výzvy do vlastných
rúk. Správca dane pri tejto činnosti postupuje ohľa-
duplne a v prvom rade vyberá hnuteľné veci, bez
ktorých sa daňový dlžník môže najľahšie zaobísť
a ktoré možno ľahko preniesť a uschovať. Veci, ktoré
sa rýchlo kazia, alebo ich prevoz, úschova, udržiava-
nie a predaj by vyžadoval neúmerne vysoké nákla-
dy, správca dane spíše len v prípade, ak je možné
zabezpečiť ich rýchly predaj, alebo ak niet vhodnej-
ších vecí. Zákon v tomto ustanovení vymedzuje nále-
žitosti súpisu hnuteľných vecí a taktiež určuje, že
v jednoduchých prípadoch ocenenie obvyklou ce-
nou vykonáva správca dane, inak zistenie ceny hnu-
teľných vecí zabezpečí správca dane u znalca. Zá-
roveň sa ustanovuje, aby Policajný zbor poskytoval
správcovi dane na jeho požiadanie ochranu pri vý-
kone súpisu hnuteľných vecí.

K § 84c

Veci uvedené v súpise, v prípade, že by mohlo
dôjsť k ich poškodeniu, odstráneniu alebo zničeniu,
uschová správca dane v priestoroch ním určených,
alebo uzavrie zmluvu o úschove vecí.

K § 84d

V § 84d sa vylučujú z výkonu daňovej exekúcie
určité druhy hnuteľných vecí, ktoré nie je možné po-
stihnúť daňovou exekúciou, lebo ich predaj je zaká-
zaný (napr. zbrane), alebo ktoré nepodliehajú daňo-
vej exekúcii (napr. veci zakúpené z účelových dotá-
cií zo štátneho rozpočtu)

K § 84e

Veci, ktoré sú síce vlastníctvom daňového dlžníka,
ale ich nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie svo-
jich hmotných potrieb a svojej rodiny, sú z výkonu
daňovej exekúcie vylúčené. V zákone sú taxatívne
vymenované, ide predovšetkým o odev, nevyhnutné
bytové zariadenie, nevyhnutné peňažné prostriedky
v hotovosti, atď.

K § 84f až 84n

Zákon ustanovuje, že spísané hnuteľné veci
správca dane predá na dražbe. Titulom pre výkon
dražby je daňový exekučný príkaz na predaj hnu-
teľných vecí daňového dlžníka. Správca dane určí
cenu hnuteľných vecí v jednoduchých prípadoch
na základe vlastného ocenenia, inak na základe
zistenej ceny znalcom. Rozhodnutie o určení ceny
správca dane nevydáva. Vyvolávacia cena sa sta-
noví u hnuteľných vecí najmenej vo výške troch štvr-
tín z ceny určenej na základe vlastného ocenenia
alebo z ceny zistenej znalcom. Rozhodnutie o urče-
ní vyvolávacej ceny správca dane nevydáva.

Na predaj hnuteľných vecí vydá správca dane
dražobnú vyhlášku. V § 84h odsek 2 sú určené ne-
vyhnutné náležitosti dražobnej vyhlášky, ktorú je
povinný správca dane zverejniť najmenej 15 dní
pred konaním dražby. Dražobná vyhláška sa do-
ručuje do vlastných rúk osobám, ktorým sa doru-
čuje daňový exekučný príkaz a tretím osobám, 
ktorých právo je dražbou dotknuté. Vzhľadom 
k tomu, že dražba je verejná, ďalšie ustanovenie
rieši aj účastníkov dražby, zastupovanie účastníkov
na dražbe a osoby, ktoré sa nemôžu dražby zú-
častniť.

V § 84k sa podrobne rieši priebeh dražby.
O priebehu dražby spíše správca dane zápisnicu,
v ktorej uvedie najmä údaje zo zoznamu draži-
teľov, cenu vydraženej hnuteľnej veci a udelenie
príklepu.

V prípade neúspešnej dražby vykoná správca
dane podľa § 84l opätovnú dražbu, pričom vyvo-
lávaciu cenu stanoví najmenej vo výške 70 % z ce-
ny určenej pre prvé kolo dražby. Správca dane po
neúspešnej opätovnej dražbe pokračuje vo výkone
daňovej exekúcie podľa § 84m predajom na zá-
klade ponuky, ktorý nasleduje po zverejnení ozna-
mu o predaji na základe ponuky, najmenej 15 dní
pred termínom na podanie písomných ponúk. Po
udelení príklepu na prvej alebo opätovnej dražbe,
alebo po zaplatení najvyššej ponuky, správca dane
vydá potvrdenie, ktoré musí obsahovať všetky ná-
ležitosti daňového dokladu. Súčasne sa zákon za-
oberá aj možnosťou, že hnuteľný majetok sa nepre-
dá, a vtedy je správca dane oprávnený vyzvať da-
ňového dlžníka, aby si prevzal nepredanú hnuteľnú
vec do 10 dní od termínu doručenia upovedomenia
do vlastných rúk.

Zákon rieši aj možnosti priameho predaja hnu-
teľných vecí, ktorých cena na základe ocenenia
neprevyšuje 1000 Sk za jeden kus a tiež vecí rých-
lo podliehajúcich skaze a živé zvieratá tak, že tie-
to môže správca dane predať ihneď za cenu ob-
vyklú.
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K § 85 a 85a

Ďalším zo spôsobov výkonu daňovej exekúcie je
exekúcia odobratím hotových peňazí a iných vecí,
pri ktorých nedochádza k predaju. Ide o peňažné
prostriedky nad 3 000 Sk. Daňovej exekúcii odo-
bratím hotových peňazí nepodliehajú peňažné pro-
striedky určené na výplatu miezd zamestnancov da-
ňového dlžníka a peňažné prostriedky na odškodňo-
vanie pracovných úrazov a chorôb z povolania pre
výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol daňovému
dlžníkovi doručený právoplatný daňový exekučný
príkaz. Ak správca dane pri súpise nájde drahé kovy
alebo devízové hodnoty, nakladá s nimi podľa oso-
bitných predpisov.

Rovnako pri súpise hnuteľných vecí správca dane
spíše aj vkladné knižky a iné listiny, ktoré treba pred-
ložiť na uplatnenie práva a odníme ich. Po nadobud-
nutí právoplatnosti daňového exekučného príkazu
ho správca dane predloží spolu s vkladnou knižkou
peňažnému ústavu a vyberie peňažné prostriedky
až do výšky daňového nedoplatku a exekučných ná-
kladov. Banka má povinnosť vyplatiť vymáhané
čiastky aj v prípade, že ich výplata je viazaná.

Ak ide o iné listiny, vyzve správca dane toho, kto
má podľa listiny plniť, aby sumu, na ktorú má právo
daňový dlžník, odovzdal. V tomto prípade sa postu-
puje primerane podľa ustanovení o daňovej exekúcii
prikázaním pohľadávky, pričom úkony potrebné na
uplatnenie práva robí správca dane namiesto daňo-
vého dlžníka.

K § 86

Novým spôsobom výkonu daňovej exekúcie je
predaj cenných papierov. Pri doručení daňovej exe-
kučnej výzvy správca dane spíše tieto cenné papie-
re podľa ustanovení o predaji hnuteľných vecí. Cen-
né papiere podľa osobitného zákona o cenných pa-
pieroch v znení neskorších predpisov správca dane
odníme a zabezpečí ich úschovu, pričom predaj
všetkých cenných papierov sa zabezpečuje podľa
citovaného zákona. Pri uspokojovaní daňového ne-
doplatku z cenných papierov všetky úkony spojené
s vlastníctvom cenných papierov vykonáva správca
dane namiesto daňového dlžníka. Cenné papiere
ako také zákon nedefinuje, pretože sú vymedzené
osobitným predpisom.

K § 87

Toto ustanovenie upravuje výkon daňovej exekú-
cie predajom nehnuteľnosti. Správca dane vykoná
daňovú exekúciu predajom nehnuteľnosti na dražbe
len vtedy, ak je preukázané, že nehnuteľnosť je vo
vlastníctve alebo spoluvlastníctve daňového dlžníka.

Správca dane je oprávnený nariadiť daňovú exeku-
ciu aj voči majetku, ktorý ešte nebol zapísaný do ka-
tastra nehnuteľností, pretože neprebehlo kolaudač-
né konanie podľa osobitného predpisu. Vlastníctvo
daňového dlžníka k týmto nehnuteľnostiam musí byť
preukázané. Titulom pre výkon dražby je právoplat-
ný daňový exekučný príkaz. Správca dane má zo
zákona povinnosť zabezpečiť zistenie ceny nehnu-
teľnosti znalcom, po doručení daňového exekuč-
ného príkazu daňovému dlžníkovi. Spoluvlastník ne-
hnuteľnosti môže zabrániť predaju, ak zloží sumu vo
výške spoluvlastníckeho podielu, ktorý sa má vydra-
žiť buď pripísaním na účet správcu dane alebo v ho-
tovosti najneskôr hodinu pred začiatkom dražby.

K § 87a

Ustanovenie pojednáva o zistení ceny nehnuteľ-
nosti znaleckým posudkom. Správca dane upovedo-
mí o zistení ceny znaleckým posudkom daňového
dlžníka a iné osoby uvedené v tomto ustanovení. Vy-
volávaciu cenu nehnuteľnosti správca dane určí
zhodne s cenou podľa znaleckého posudku, pričom
vydá rozhodnutie o vyvolávacej cene, voči ktorému
možno podať odvolanie do 8 dní odo dňa doruče-
nia rozhodnutia.

K § 87b a 87c

Na predaj nehnuteľnosti vydá správca dane dra-
žobnú vyhlášku. Zákon taxatívne vymedzuje náleži-
tosti dražobnej vyhlášky. Pri predaji nehnuteľnosti je
správca dane povinný zverejniť dražobnú vyhlášku
najmenej 30 dní pred dražbou. Zákon ukladá po-
vinnosť pre správcu dane doručiť dražobnú vyhlášku
do vlastných rúk osobám, ktorým sa doručuje daňo-
vý exekučný príkaz a tretím osobám, ktorých právo
je dražbou dotknuté.

K § 87d

Zákon v tomto ustanovení rozlišuje dva okruhy
osôb, ktoré sa zúčastňujú na dražbe, a to účastníkov
dražby a osoby zúčastnené na dražbe. Účastníkom
dražby ako dražiteľ môže byť fyzická osoba alebo
právnická osoba. Osoby zúčastnené na dražbe sú
pracovníci správcu dane, ako aj osoby, ktoré ne-
dražia a osoby, ktoré v opakovanej alebo opätovnej
dražbe nehnuteľnosť vydražili, ale neuhradili.

K § 87e

Správca dane má povinnosť pred začatím dražby
dať vyplniť dražiteľovi individuálnu prezenčnú listinu
dražiteľa. Jej obsah taxatívne vymedzuje toto usta-
novenie zákona. Správca dane má oprávnenie po-
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zmeniť na základe preverenia údaje v individuálnej
prezenčnej listine.

K § 87f a 87g

V dražobnej vyhláške zverejňuje správca dane
okrem iného vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti, výšku
zábezpeky, spôsob a termín jej zaplatenia, ktorú je
povinný každý, kto sa chce zúčastniť dražby ako
dražiteľ, zložiť. Výška dražobnej zábezpeky by ne-
mala byť nižšia ako 50 % vyvolávacej ceny. Záu-
jemca je povinný zložiť zábezpeku na účet správcu
dane alebo v hotovosti v termíne určenom v dražob-
nej vyhláške. Úspešnému dražiteľovi sa zložená zá-
bezpeka započítava do ceny vydraženej nehnuteľ-
nosti, neúspešnému dražiteľovi sa dražobná zábez-
peka z účtu správcu dane vráti v termíne určenom
v dražobnej vyhláške, najneskôr však do 5 pracov-
ných dní od konania dražby. Pri neuhradení najvyš-
šieho podania vydražiteľom sa dražobná zábezpe-
ka nevráti a správca dane ju použije na úhradu ná-
kladov spojených s výkonom opätovnej dražby
a úhradu škody. Správca dane dražbu zruší, ak da-
ňový dlžník alebo iná osoba, najneskôr hodinu pred
určeným začiatkom dražby, predloží doklad o za-
platení daňového nedoplatku, alebo ak spoluvlast-
ník nehnuteľnosti poukáže na účet správcu dane vy-
volávaciu cenu spoluvlastníckeho podielu, ktorý sa
má dražiť.

K § 87h až 87j

Zákon taxatívne stanovuje podmienky pre kona-
nie dražby. Dražbu vykonáva poverený zamestna-
nec správcu dane. Priebeh dražby je zachytený
v zápisnici o dražbe vypracovanej správcom dane,
ktorá musí obsahovať všetky skutočnosti súvisiace
s výkonom dražby. Príklep udelí správca dane – po-
verený zamestnanec tomu, kto urobil najvyššie po-
danie a splnil aj ostatné zákonom predpísané pod-
mienky. Ak správca dane odoprie udelenie príklepu
na základe podanej námietky, pokračuje sa v draž-
be vyvolaním predposledného podania. Správca
dane vydá rozhodnutie o udelení príklepu, v ktorom
určí termín na zaplatenie najvyššieho podania. Roz-
hodnutie o udelení príklepu sa doručuje daňovému
dlžníkovi, vydražiteľovi a osobám, ktoré na dražbe
podali námietku proti príklepu.

K § 87k a 87l

Správca dane doručuje rozhodnutie o námietke
osobám, ktorých právo bolo námietkou dotknuté.
Rozhodnutie o námietke musí obsahovať všetky ná-
ležitosti podľa § 50 tohto zákona. Po zaplatení naj-
vyššieho podania v určenej lehote a po nadobudnu-

tí právoplatnosti rozhodnutia o udelení príklepu zaš-
le správca dane rozhodnutie na zápis práva k ne-
hnuteľnosti do katastra nehnuteľností záznamom.
Zákon jednoznačne rieši aj postup, ak nenastanú
právne účinky rozhodnutia o udelení príklepu, alebo
ak vydražiteľ v určenej lehote neuhradil najvyššie
podanie.

K § 87m a 87n

Tieto ustanovenia oprávňujú správcu dane naria-
diť výkon opakovanej dražby a opätovnej dražby.
Pri ich konaní sa riadi ustanoveniami o prvej dražbe,
s výnimkou stanovenia vyvolávacej ceny. Pri opa-
kovanej dražbe sa vyvolávacia cena určí vo výške
90 % z ceny zistenej znaleckým posudkom, pri opä-
tovnej dražbe sa vyvolávacia cena zníži na 75 %.
Správca dane môže pred nariadením opätovnej
dražby ponúknuť nehnuteľnosť k prechodu vlastníc-
keho práva na základe ponuky za cenu vyššiu, ako
by bola stanovená vyvolávacia cena v opätovnej
dražbe. Rozhodnutia o určení vyvolávacej ceny pri
opakovanej a ani pri opätovnej dražbe správca da-
ne nevydáva. Účastníkmi opakovanej dražby môžu
byť všetky osoby zúčastnené na prvej dražbe, s vý-
nimkou vydražiteľa, ktorému bol udelený príklep
a nezaplatil najvyššie podanie. Účastníkmi opätov-
nej dražby sú dražitelia, ktorí sa zúčastnili prvej
a opakovanej dražby, s výnimkou vydražiteľov, kto-
rým bolo udelené rozhodnutie o príklepe a najvyššie
podanie neuhradili. Na základe ponuky sa nemôže
zúčastniť dražiteľ, ktorému bol udelený príklep na 
prvej, opakovanej alebo opätovnej dražbe a neza-
platil najvyššie podanie. Správca dane pri prechode
vlastníckeho práva na základe ponuky postupuje
primerane podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na
predaj hnuteľných vecí na základe ponuky. Pre pre-
chod vlastníckeho práva na základe ponuky správ-
ca dane určí cenu vo výške 60 % z ceny zistenej
v znaleckom posudku.

K § 87o

V tomto ustanovení je určené, že vydražiteľ alebo
záujemca s najvyššou ponukou musí prevziať všetky
vecné bremená, vrátane zmluvných. Zároveň sa sta-
novuje, že predkupné právo k vydraženej nehnuteľ-
nosti alebo nehnuteľnosti nadobudnutej na základe
ponuky, zaniká.

K § 88

Správca dane je oprávnený vykonať daňovú exe-
kúciu predajom podniku alebo jeho časti. Správca
dane musí podnik a jeho časť chápať komplexne
a zhodnotiť všetky jeho časti, teda aj duševné vlast-
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níctvo, obchodné meno, vysporiadať sa so skutoč-
nosťou, že podnik má aj zamestnancov. Metodiku
postupu predaja a ocenenia obsahuje predmetné
ustanovenie. Daňová exekúcia predajom podniku
alebo jeho časti sa vykonáva formou dražby. V záuj-
me jednotného postupu vyvolávaciu cenu na dražbe
určí správca dane ako súčet cien zistených znalcami
v znaleckých posudkoch a upraví ju o pohľadávky
a záväzky. Správca dane vydá rozhodnutie o urče-
ní ceny, voči ktorému je možné podať odvolanie do
ôsmich dní odo dňa jeho doručenia do vlastných
rúk. Vyvolávacia cena pri opakovanej dražbe je naj-
menej 90 % z ceny prvej dražby, pri opätovnej draž-
be vo výške najmenej 75 % z ceny prvej dražby.
Správca dane môže predať podnik rozhodnutím
o prechode vlastníckeho práva na základe ponuky
za cenu vyššiu ako 60 % z ceny prvej dražby. Pred-
metné ustanovenie rieši aj postup, ak vydražiteľ ne-
uhradil najvyššie podanie v stanovenom termíne ale-
bo nenastanú právne účinky rozhodnutia o udelení
príklepu.

K § 89

Toto ustanovenie rieši ďalší spôsob daňovej exe-
kúcie, ktorý v súčasne platnom zákone o správe da-
ní a poplatkov nebol, a to daňovú exekúciu postihnu-
tím majetkových práv spojených s podielom spoloč-
níka spoločnosti s ručením obmedzeným. Podľa Ob-
chodného zákonníka ide o daňovú exekúciu na vy-
rovnací podiel, na podiel na zisku alebo podiel na
likvidačnom zostatku daňového dlžníka, ktorý je
spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným,
avšak iba v prípade, že niektorý z podielov reálne
vznikne. Zákon zakazuje spoločnosti s ručením ob-
medzeným, aby sa dohodla s daňovým dlžníkom
o skutočnostiach, ktoré by mohli znížiť jeho nárok,
na ktorýkoľvek z podielov. Navrhované ustanovenie
rieši i postih spoločnosti s ručením obmedzeným, ak
poruší povinnosť určenú v rozhodnutí o začatí daňo-
vého exekučného konania, oznámení alebo v daňo-
vom exekučnom príkaze. V tomto prípade správca
dane je oprávnený vymáhať od spoločnosti s ruče-
ním obmedzeným daňový nedoplatok do výšky prí-
slušného podielu spoločníka, najviac do výšky vymá-
haného daňového nedoplatku.

K § 90 a 91

Podľa týchto ustanovení správca dane vyčísli sku-
točné exekučné náklady, ktoré je povinný uhradiť
daňový dlžník. Ide o hotové výdavky (nájomné, zna-
lečné, poistné, a pod.), náklady za výkon zhabania,
ktoré sú 2 % z vymáhaného daňového nedoplatku,
náklady za výkon predaja, ktoré sú 2 % z vymože-
ného daňového nedoplatku, najmenej však 500 Sk

a najviac však 500 000 Sk v obidvoch prípadoch.
Ustanovenia zároveň taxatívne riešia, kedy správca
dane nevyrubí náhradu exekučných nákladov.

K § 92

V ustanovení o exekučných účtoch je správca da-
ne zaviazaný všetky peňažné prostriedky, ktoré zís-
ka pri výkone daňovej exekúcie, poukazovať na oso-
bitný exekučný účet. Zákon taxatívne vymenováva,
ktoré platby musia byť takto smerované.

K § 93 a 94

Ak peňažné prostriedky získané v daňovom exe-
kučnom konaní presahujú sumu daňového nedoplat-
ku, exekučných nákladov a hotových výdavkov, po-
stupuje správca dane tak, že výťažok použije na
úhradu ďalších daňových nedoplatkov, na úhradu
preddavku na jedno zdaňovacie obdobie, úhradu
splátok dane alebo odkladu platenia dane, úhradu
daňového nedoplatku u iného správcu dane. Ak i po
tomto použití ešte zostane výťažok, správca dane ho
vráti do 30 dní od jeho vzniku daňovému subjektu.

Zamestnanec správcu dane, ktorý vykonáva da-
ňovú exekúciu, realizuje výkon rozhodnutia za úče-
lom vymoženia daňových nedoplatkov, ktoré daňový
dlžník dobrovoľne nezaplatil, preto Policajný zbor
poskytuje správcovi dane na jeho žiadosť ochranu.

K § 98

Vzhľadom na to, že v zákone Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v § 47 ods. 3 bolo ustanovené, že ukla-
danie a vymáhanie odvodu neoprávnene zadrža-
ných prostriedkov štátneho rozpočtu a penále sa ria-
di všeobecnými predpismi o správnom konaní a zá-
kon č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
sa na tieto účely nepoužíva, vypustil sa § 98.

K § 99 odsek 2

Zavedením novej siedmej časti–daňové exekučné
konanie sa vypustili ustanovenia odseku 2 z dôvodu
neaktuálnosti. 

K § 100

Nakoľko problematika § 100 je riešená v medzi-
národnej zmluve o zabránení dvojitého zdanenia
s Českou republikou, ustanovenie sa vypustilo.

K § 102

Zákon o správe daní a poplatkov neobsahuje 
§ 74, 75 a 80 odsek 1, a preto ministerstvo nemôže
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všeobecne záväzným právnym predpisom upraviť
podrobnosti k týmto ustanoveniam. Vzhľadom na
uvedené sa ustanovenia § 102 vypustili a nahradili
sa novým znením – presunom pôvodného § 91.

K § 103

Novo upravené znenie splnomocňuje ministerstvo
financií v odôvodnených prípadoch, ktoré sú v usta-
novení uvedené, povoliť úľavy z penále, pokút, zvý-
šenia dane a úrokov. Povoliť úľavy môžu aj Ústredné
daňové riaditeľstvo SR a daňové úrady do súm urče-
ných v tomto ustanovení. Vzhľadom na to, že na úľa-
vu nie je právny nárok, rozhodnutie o povolení úľa-
vy sa nevydáva.

Za účelom vzájomného vyrovnania zdanenia mô-
že vykonávať ministerstvo financií opatrenia aj vo
vzťahu k zahraničiu. Ani v týchto prípadoch sa nevy-
dáva rozhodnutie.

Ministerstvo môže vydať opatrenia na zamedze-
nie nezrovnalostí, ktoré budú vyhlasované v Zbierke
zákonov a publikované v periodiku ministerstva fi-
nancií (Finančný spravodajca).

K § 110a

Uvedené ustanovenie upravuje postup pri kona-
niach, ktoré boli začaté a neukončené pred účinnos-
ťou tejto novely. Zároveň sa určuje postup pre správ-
ne orgány, ktoré konali podľa súčasne platného zá-
kona a ak začaté konania do účinnosti tohto zákona
neukončili, dokončia ich podľa doterajších predpi-
sov. Rovnako sa rieši postup pri vymáhaní daňových
nedoplatkov. Vzhľadom na to, že sa upravila lehota
pre zánik práva vyrubiť daň z 3 rokov na 5 rokov,
v tomto prechodnom ustanovení sa rieši skutočnosť,
dokedy platí trojročná lehota (do účinnosti tohto zá-
kona) a päťročná lehota začína plynúť dňom účin-

nosti tejto novely. (Podrobnejšie zdôvodnenie je uve-
dené pri § 45).

K všetkým ustanoveniam 

V nadväznosti na Zákonník práce sa v celej nove-
le zákona pojem pracovník nahradil pojmom za-
mestnanec.

K § 111a

Zákon č. 212/1992 Zb. o sústave daní v znení zá-
kona NR SR č. 304/1995 Z.z. taxatívne vymenová-
va jednotlivé dane v SR a duplicitne rieši ustanove-
nia, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých hmotnopráv-
nych daňových predpisoch. Sústava daní v SR je ne-
ustále vo vývoji a tým dochádza aj k zmenám jed-
notlivých názvov daní. Vzhľadom na uvedené sa
predmetný zákon zrušil.

K čl. II, III a IV

Vzhľadom na to, že správca dane bude vymáhať
daňové nedoplatky a vykonávať dražbu podľa tejto
novely a nie podľa Občianskeho súdneho poriadku,
bolo potrebné upraviť aj zákon č. 254/1993 Z. z.
o územných finančných orgánoch.

Novelou zákona sa ustanovuje ako odvolací or-
gán a orgán na preskúmanie právoplatných rozhod-
nutí vydaných obcou Ústredné daňové riaditeľstvo
SR. Tento orgán by mal vykonávať aj kontrolu nad
dodržiavaním ustanovení zákona o dani z nehnuteľ-
ností a zákona o miestnych poplatkoch. Preto sa
v týchto dvoch zákonoch nahradili okresné úrady
Ústredným riaditeľstvom SR.

Novela zákona nadobudla účinnosť 1. septembra
1999.
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