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28
PREDSEDA
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
vyhlasuje
úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb. o daòových
poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov, ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky è. 101/1995 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 378/1996 Z. z., zákonom è. 68/2005 Z. z.,
zákonom è. 136/2010 Z. z. a zákonom è. 354/2013 Z. z.

ZÁKON
Slovenskej národnej rady o daòových poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov

Úvodné ustanovenia

(2) Daòové poradenstvo pod¾a odseku 1 zahàòa
a) poradenstvo pri zisovaní základu dane a dane a pri
plánovaní daní,3)
b) poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov
k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní.

§1

DRUHÁ ÈAS

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ÈAS

Tento zákon upravuje
a) postavenie daòových poradcov a ich èinnos pri poskytovaní daòového poradenstva a postavenie asistentov daòových poradcov,
b) zriadenie a pôsobnos Slovenskej komory daòových
poradcov (ïalej len komora).
§2
Daòový poradca poskytuje daòové poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám (ïalej len
klient) za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
§3
Daòové poradenstvo
(1) Daòové poradenstvo je podnikanie, ktorého predmetom je poskytovanie poradenských sluieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov pod¾a osobitných
predpisov1) (ïalej len daò). Tým nie je dotknuté poskytovanie poradenských sluieb vo veciach daní pod¾a
osobitných predpisov.2)
1

Postavenie a èinnos daòových poradcov
§4
(1) Daòovým poradcom je fyzická osoba zapísaná
v zozname daòových poradcov (ïalej len zoznam)
pod¾a § 8 ods. 3 alebo ods. 5 alebo zaregistrovaná v zozname pod¾a § 8 ods. 6; zoznam vedie komora. Za daòového poradcu sa povauje aj právnická osoba poskytujúca daòové poradenstvo pod¾a odseku 2.
(2) Daòové poradenstvo môe poskytova aj právnická osoba, ak má túto èinnos zapísanú v obchodnom
registri a je zapísaná v zozname. Fyzické osoby, ktoré
v jej mene poskytujú daòové poradenstvo, musia ma
oprávnenie na výkon daòového poradenstva pod¾a tohto zákona.
§5
(1) Osvedèenie o spôsobilosti na výkon daòového poradenstva (ïalej len osvedèenie) vydá komora fyzickej
osobe, ktorá
a) je spôsobilá na právne úkony,

) Napríklad zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov, zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích predpisov, zákon è. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 440/2012 Z. z.
2
) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 586/2003
Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
3
) Príloha nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová tatistická klasifikácia
produktov pod¾a èinnosti (CPA) a ktorým sa zruuje nariadenie Rady (EHS) è. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008).
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b) je bezúhonná,
c) získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa3a)
ekonomického zamerania alebo právnického zamerania na vysokej kole v Slovenskej republike alebo
má uznaný doklad o vysokokolskom vzdelaní druhého stupòa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania vydaný zahraniènou vysokou
kolou pod¾a osobitného predpisu3b) a vykonávala
najmenej pä rokov ekonomickú prax alebo právnickú prax alebo vykonávala najmenej tri roky èinnos
asistenta daòového poradcu,
d) zloila odbornú skúku pod¾a § 6 (ïalej len skúka).
(2) Podmienky pod¾a odseku 1 sa nevzahujú na fyzickú osobu uvedenú v § 8 ods. 5 a 6.
§6
(1) Skúka na získanie osvedèenia sa koná pred skúobnou komisiou.
(2) Fyzickej osobe, ktorá splnila podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 písm. a) a c) a písomne poiadala o vykonanie skúky, komora umoní vykona skúku do
iestich mesiacov odo dòa doruèenia iadosti. iados
o vykonanie skúky mono poda aj prostredníctvom
jednotného kontaktného miesta.3c) Jednotné kontaktné miesto doruèí komore iados spolu so vetkými dokladmi, ktoré k nej boli priloené, v lehote a spôsobom
pod¾a osobitného predpisu.3c) Ak sa iados podáva cez
jednotné kontaktné miesto, lehota zaèína plynú doruèením iadosti komore.
(3) Rozsah, obsah a termín skúky pod¾a odseku 1
a monosti jej opakovania vymedzí skúobný poriadok,
ktorý vydá komora po dohode s Ministerstvom financií
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
(4) Komora bezodkladne po úspenom zloení skúky vydá fyzickej osobe osvedèenie.
(5) Zruený od 1. 1. 2014.
§7
(1) Predsedu skúobnej komisie vymenúva minister
financií. Èlenov skúobnej komisie vymenúva predseda skúobnej komisie po dohode s komorou. Funkèné
obdobie skúobnej komisie je trojroèné.
(2) Za vykonanie skúky alebo rozdielovej skúky
pod¾a osobitného predpisu,3d) opakovanie skúky a za
vydanie osvedèenia pod¾a § 5 ods. 1 je uchádzaè povinný zaplati komore úhrady. Výku týchto úhrad ustanoví komora v skúobnom poriadku.
3a
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§8
Oprávnenie na výkon daòového poradenstva
(1) Oprávnenie vykonáva daòové poradenstvo vzniká fyzickej osobe dòom zápisu alebo registrácie do zoznamu. K tomuto dòu vydá komora daòovému poradcovi osvedèenie na výkon daòového poradenstva.
(2) Fyzická osoba, ktorá získala osvedèenie pod¾a § 5
ods. 1, môe poiada komoru o zápis do zoznamu najneskôr do iestich mesiacov od získania tohto osvedèenia. iados o zápis do zoznamu mono poda prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.3c) Lehota
pod¾a prvej vety je zachovaná, ak bola iados doruèená
najneskôr posledný deò lehoty jednotnému kontaktnému miestu. Komora po prijatí iadosti bezodkladne vydá iadate¾ovi potvrdenie o prijatí iadosti.4) Súèasou
potvrdenia je aj informácia pod¾a odseku 4.
(3) Komora zapíe bezodkladne odo dòa, keï jej bola
doruèená iados o zápis do zoznamu,
a) fyzickú osobu, ktorá získala osvedèenie pod¾a § 5
ods. 1 a zloila do rúk prezidenta komory tento s¾ub:
S¾ubujem na svoju èes a svedomie, e budem
dodriava Ústavu Slovenskej republiky a ostatné
veobecne záväzné právne predpisy, svedomite
a zodpovedne plni svoje povinnosti daòového poradcu a zachováva mlèanlivos o vetkých skutoènostiach, ktoré sa dozviem v súvislosti s výkonom
daòového poradenstva.,
b) fyzickú osobu, ktorá je prísluníkom iného tátu ne
èlenského tátu Európskej únie alebo tátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len èlenský tát), ak preukáe, e je oprávnená poskytova daòové poradenstvo v tomto táte, zloila skúku a zloila s¾ub pod¾a
písmena a).
(4) Ak komora nezapíe do zoznamu fyzickú osobu
pod¾a odseku 3 alebo odseku 5 najneskôr do 30 dní odo
dòa, keï jej bola doruèená iados pod¾a odseku 2 alebo odo dòa preukázania splnenia podmienok pod¾a odseku 5, oprávnenie na výkon daòového poradenstva
vzniká posledným dòom tejto lehoty. Povinnos komory
vyda osvedèenie na výkon daòového poradenstva zostáva nedotknutá.
(5) Komora zapíe bezodkladne odo dòa preukázania
splnenia podmienok pod¾a § 8a ods. 1 a 2 do zoznamu
fyzickú osobu, ktorá
a) je tátnym prísluníkom èlenského tátu a
b) má v úmysle poskytova daòové poradenstvo v Slovenskej republike sústavne.
(6) Komora zaregistruje bezodkladne odo dòa preukázania splnenia podmienok pod¾a osobitného
predpisu4a) do zoznamu fyzickú osobu, ktorá
a) je tátnym prísluníkom èlenského tátu a

) § 53 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 455/2012 Z. z.
) § 11a zákona è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 81/2013
Z. z.
3c
) § 66b zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 11 zákona è. 136/2010 Z. z. o slubách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3d
) § 20 ods. 1 a 4 zákona è. 293/2007 Z. z. v znení zákona è. 81/2013 Z. z.
4
) § 4 ods. 1 zákona è. 136/2010 Z. z.
4a
) § 3 a 4 zákona è. 293/2007 Z. z.
3b
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b) má v úmysle poskytova daòové poradenstvo v Slovenskej republike doèasne a príleitostne.
(7) Fyzické osoby uvedené v odsekoch 5 a 6 sa pri vykonávaní daòového poradenstva na území Slovenskej
republiky riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi vydávanými komorou.
(8) Komora zapíe bezodkladne odo dòa, keï jej bola
doruèená iados o zápis do zoznamu, právnickú osobu, v ktorej majú daòoví poradcovia zapísaní v zozname úèas na základnom imaní alebo hlasovacích právach spoloènosti najmenej 50 %. Ku dòu zápisu do
zoznamu vydá komora právnickej osobe osvedèenie na
výkon daòového poradenstva.
§ 8a
Poskytovanie daòového poradenstva
tátnymi prísluníkmi èlenských tátov
(1) Na úèel získania osvedèenia na výkon daòového
poradenstva fyzická osoba uvedená v § 8 ods. 5 musí
ma uznanú odbornú kvalifikáciu; na tento úèel poiada komoru o uznanie odbornej kvalifikácie pod¾a osobitného predpisu.4b)
(2) Fyzická osoba uvedená v odseku 1 musí preukáza, e je oprávnená poskytova daòové poradenstvo
v inom èlenskom táte.
(3) Komora pri uznávaní odbornej kvalifikácie postupuje pod¾a osobitného predpisu.4c)
(4) Komora fyzickú osobu uvedenú v odseku 1 informuje o skutoènostiach pod¾a § 8 ods. 4.
(5) Fyzická osoba uvedená v § 8 ods. 6 je pri poskytovaní daòového poradenstva povinná poskytnú klientovi tieto informácie:
a) register, v ktorom je zapísaná, a jej registraèné èíslo
alebo iný pridelený identifikátor, ak je zapísaná v obchodnom registri alebo v obdobnom registri,
b) názov a adresu prísluného profesijného zdruenia
alebo iného orgánu, v ktorom je zapísaná, ak výkon
èinnosti podlieha získaniu oprávnenia v inom èlenskom táte,
c) profesijné oznaèenie v inom èlenskom táte alebo,
ak také oznaèenie neexistuje, dosiahnutá odborná
kvalifikácia a èlenský tát, v ktorom bola získaná.
§9
Komora nezapíe do zoznamu toho,
a) kto nesplnil niektorú z podmienok ustanovených
v § 8 a § 8a ods. 1 a 2,
b) kto je zamestnancom ministerstva financií,
c) komu zákaz podnikate¾skej èinnosti vyplýva z osobitného zákona,4d)
d) komu bolo právoplatne uloené disciplinárne opatrenie pod¾a § 24 ods. 1 písm. c) na dobu urèenú v rozhodnutí o uloení disciplinárneho opatrenia.
4b
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§ 10
(1) Komora pozastaví výkon daòového poradenstva
daòovému poradcovi, ak poskytuje daòové poradenstvo v rozpore s vydaným osvedèením na výkon daòového poradenstva alebo týmto zákonom.
(2) Komora tie pozastaví výkon daòového poradenstva daòovému poradcovi, ak
a) bola proti nemu podaná obaloba pre úmyselný
trestný èin v súvislosti s výkonom daòového poradenstva, alebo za krátenie dane, a to a do právoplatného ukonèenia konania,
b) sa zaèalo konanie o pozbavení alebo obmedzení jeho
spôsobilosti na právne úkony, a to a do právoplatného ukonèenia konania,
c) o to písomne poiada.
(3) Komora môe tie pozastavi výkon daòového poradenstva daòovému poradcovi, ak sa nezúèastòuje na
povinnom vzdelávaní daòových poradcov, alebo poèas
disciplinárneho konania pod¾a § 24 a 27 tohto zákona.
(4) Komora pozastavenie výkonu daòového poradenstva daòovému poradcovi vyznaèí v zozname. Daòový
poradca je povinný na dobu pozastavenia výkonu daòového poradenstva vráti komore na jej výzvu osvedèenie na výkon daòového poradenstva. Ak odpadnú dôvody na pozastavenie výkonu daòového poradenstva,
komora zápis zo zoznamu vymae a vráti daòovému poradcovi osvedèenie na výkon daòového poradenstva. Po
dobu pozastavenia výkonu daòového poradenstva neplatí daòový poradca komore èlenský príspevok.
(5) O pozastavení výkonu daòového poradenstva
pod¾a odseku 2 písm. a) a b) alebo pod¾a § 24 ods. 1
písm. c) komora informuje prísluný orgán iného èlenského tátu, v ktorom daòový poradca poskytuje daòové poradenstvo.
§ 11
(1) Komora vyèiarkne zo zoznamu a odníme osvedèenie na výkon daòového poradenstva daòovému poradcovi, ktorý
a) zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho,
b) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo
jeho spôsobilos na právne úkony bola obmedzená,
c) bol právoplatne odsúdený na nepodmieneèný trest
odòatia slobody za úmyselný trestný èin,
d) mal právoplatne uloené disciplinárne opatrenie
pod¾a § 24 ods. 1 písm. d) tohto zákona,
e) písomne poiadal komoru o vyèiarknutie zo zoznamu,
f) nezaplatil èlenský príspevok urèený komorou ani na
jej opakovanú výzvu.
(2) Komora môe daòového poradcu vyèiarknu zo
zoznamu a odòa mu osvedèenie na výkon daòového
poradenstva, ak
a) sa po dobu najmenej jedného roka nezúèastòoval na
povinnom vzdelávaní daòových poradcov; to neplatí,

) § 23 ods. 1 a 3 zákona è. 293/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 24 zákona è. 293/2007 Z. z. v znení zákona è. 81/2013 Z. z.
4d
) Napríklad zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4c
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ak má daòový poradca pozastavený výkon daòového
poradenstva pod¾a § 10,
b) nastali skutoènosti pod¾a § 9 písm. b) alebo písm. c).
(3) O vyèiarknutí zo zoznamu pod¾a odseku 1 písm. b)
a d) komora informuje prísluný orgán iného èlenského tátu, v ktorom daòový poradca poskytuje daòové
poradenstvo.
§ 12
rá
a)
b)
c)
d)

Komora vyèiarkne zo zoznamu právnickú osobu, ktoje zruená,5)
je v likvidácii,
písomne poiadala o vyèiarknutie zo zoznamu,
nezaplatila èlenský príspevok urèený komorou ani
na jej opakovanú výzvu.
TRETIA ÈAS
Práva a povinnosti daòového poradcu
§ 13

(1) Daòový poradca môe daòové poradenstvo poskytova sám alebo spoloène s inými daòovými poradcami.
(2) Právne vzahy vyplývajúce zo spoloèného poskytovania daòového poradenstva si daòoví poradcovia
upravia písomnou zmluvou. Ak nie je dohodnuté inak,
zodpovedajú klientovi spoloène a nerozdielne.
§ 14
Ak daòový poradca vykonáva daòové poradenstvo
ako fyzická osoba, môe zamestnáva na výkon tejto
èinnosti v pracovnoprávnom vzahu zamestnancov, len
ak sám nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom
pracovnom vzahu, prípadne nevykonáva inú platenú
èinnos s výnimkou pedagogickej, vedeckej a publicistickej èinnosti.
§ 15
(1) Ak je daòovým poradcom fyzická osoba, je povinná
a) oznámi komore svoj trvalý pobyt a jeho zmeny,
b) uvádza na vetkých písomných dokladoch svoje
meno a priezvisko, trvalý pobyt a evidenèné èíslo
osvedèenia na výkon daòového poradenstva,
c) plati èlenský príspevok urèený komorou,
d) oznámi písomne komore do 30 dní vznik a skonèenie
pracovnoprávneho vzahu daòového poradcu alebo
asistenta daòového poradcu, ktorých zamestnáva,
e) zúèastòova sa na povinnom vzdelávaní daòových
poradcov.
(2) Ak je daòovým poradcom právnická osoba, je povinná
a) oznámi komore svoje sídlo a jeho zmeny,
b) uvádza na vetkých písomných dokladoch obchodné meno, sídlo a evidenèné èíslo osvedèenia na výkon daòového poradenstva,
5

) § 68 a 69 Obchodného zákonníka.

Strana 213

c) plati èlenský príspevok urèený komorou,
d) oznámi písomne komore do 30 dní vznik a skonèenie pracovnoprávneho vzahu daòového poradcu
alebo asistenta daòového poradcu, ktorých zamestnáva.
§ 16
(1) Daòový poradca je povinný chráni práva a oprávnené záujmy svojho klienta, kona pritom èestne a svedomite, dôsledne vyuíva vetky zákonné prostriedky
a uplatòova vetko, èo pod¾a svojho presvedèenia
a príkazu klienta povauje za uitoèné.
(2) Nikto nesmie zasahova do èinnosti daòového poradcu spôsobom, ktorý by obmedzoval jeho nezávislos.
§ 17
(1) Daòový poradca vykonáva daòové poradenstvo na
základe uzatvorenej zmluvy s klientom.
(2) Daòový poradca vykonáva svoju èinnos za odmenu dohodnutú v zmluve a má právo poiada svojho
klienta o poskytnutie primeraného preddavku.
(3) Daòový poradca môe od zmluvy o poskytnutí daòového poradenstva odstúpi, ak
a) sa naruí dôvera medzi ním a klientom,
b) klient neposkytuje potrebné informácie a súèinnos,
c) klient nezloí dohodnutý preddavok na odmenu.
(4) Daòový poradca je povinný do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vykona vetky neodkladné úkony, ak sa
s klientom nedohodol inak. Klient má právo kedyko¾vek
odstúpi od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu; je vak povinný daòovému poradcovi zaplati odmenu za úkony
u vykonané a uhradi u skutoène vynaloené náklady, ak v zmluve nebolo dohodnuté inak.
§ 18
(1) Daòový poradca je povinný zachováva mlèanlivos o vetkých skutoènostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti s poskytovaním daòového poradenstva. Od
tejto povinnosti ho môe oslobodi iba klient písomným
vyhlásením alebo súd.
(2) Povinnos zachováva mlèanlivos sa nevzahuje
na zákonom uloenú povinnos prekazi a oznámi spáchanie trestného èinu.
(3) Povinnos zachováva mlèanlivos má aj ten, kto
bol vyèiarknutý zo zoznamu, alebo komu bol pozastavený výkon èinnosti.
(4) Povinnos zachováva mlèanlivos pod¾a predchádzajúcich odsekov sa vzahuje aj na zamestnancov daòového poradcu a komory.
§ 19
(1) Daòový poradca zodpovedá klientovi za kodu,
ktorú mu spôsobil v súvislosti s poskytovaním daòového poradenstva.

Strana 214

Zbierka zákonov è. 28/2014

(2) Daòový poradca zodpovedá i za kodu, ktorú v súvislosti s poskytovaním daòového poradenstva spôsobí
klientovi jeho zamestnanec. Zodpovednos týchto osôb
pod¾a obèianskoprávnych, pracovnoprávnych alebo
iných právnych predpisov nie je tým dotknutá.
(3) Daòový poradca sa zodpovednosti pod¾a predchádzajúcich odsekov zbaví, ak preukáe, e kode nemohol zabráni ani pri vynaloení vetkého úsilia, ktoré
mono od neho poadova.
§ 20
(1) Daòový poradca je povinný pred zaèiatkom èinnosti uzavrie zmluvu o poistení zodpovednosti za kodu, ktorá by mohla vzniknú v súvislosti s výkonom daòového poradenstva. Podmienka pod¾a prvej vety je
splnená, ak má daòový poradca preukázate¾ne uzatvorenú zmluvu v inom èlenskom táte. Ak poistná zmluva, vzh¾adom na rizikovos sluby nespåòa poiadavky,
môe komora poadova doplnenie poistenia zodpovednosti za kodu pri výkone èinnosti pod¾a osobitného
predpisu.5b) Ak je daòový poradca fyzická osoba, nie je
povinný uzavrie túto zmluvu, ak daòové poradenstvo
vykonáva v mene právnickej osoby zapísanej v zozname, ktorá je na túto èinnos poistená.
(2) Ak daòový poradca zamestnáva zamestnancov, je
povinný uzavrie aj zmluvu o poistení zodpovednosti za
kodu spôsobenú zamestnancom pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi, za
ktorú daòový poradca zodpovedá pod¾a osobitných
predpisov.6)
(3) Poistenie zodpovednosti za kodu pod¾a odseku 1
musí trva po celú dobu výkonu èinnosti. Poistenie zodpovednosti za kodu pod¾a odseku 2 musí trva po celú
dobu, po ktorú daòový poradca zamestnancov zamestnáva.
TVRTÁ ÈAS
Asistent daòového poradcu
§ 20a
Asistent daòového poradcu je fyzická osoba zapísaná
do zoznamu asistentov daòových poradcov vedeného
komorou.
§ 20b
(1) Komora zapíe do dvoch mesiacov odo dòa doruèenia písomnej iadosti iadate¾a do zoznamu asistentov daòových poradcov toho, kto
a) má spôsobilos na právne úkony,
b) je bezúhonný,
c) získal vysokokolské vzdelanie druhého stupòa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania
na vysokej kole v Slovenskej republike3a) alebo má
uznaný doklad o vysokokolskom vzdelaní druhého
stupòa ekonomického zamerania alebo právnického
5b
6

) § 3 ods. 4 zákona è. 136/2010 Z. z.
) Napr. Zákonník práce.
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zamerania vydaný zahraniènou vysokou kolou pod¾a
osobitného predpisu;3b) výnimku zo vzdelania môe
udeli komora fyzickej osobe, ktorá má vysokokolské
vzdelanie iného zamerania alebo úplné stredné vzdelanie a má najmenej pä rokov ekonomickej praxe,
d) má potvrdenie daòového poradcu o tom, e ho zamestná ako asistenta.
(2) Ak asistent daòového poradcu splní podmienky
pod¾a odseku 1, komora ho zapíe do zoznamu asistentov daòových poradcov a vydá mu o tom potvrdenie.
§ 20c
Komora nezapíe do zoznamu asistentov daòových
poradcov
a) zamestnanca ústredného orgánu tátnej správy, zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme na Finanènom riadite¾stve Slovenskej republiky,
daòovom úrade, colnom úrade a Kriminálnom úrade
finanènej správy, colníka alebo tátneho zamestnanca, ktorý vykonáva tátnu slubu na Finanènom riadite¾stve Slovenskej republiky, daòovom úrade, colnom úrade a Kriminálnom úrade finanènej správy,4d)
b) sudcu, prokurátora, notára a súdneho exekútora.
§ 20d
Asistent daòového poradcu je oprávnený vykonáva
èinnos pod¾a tohto zákona len ako zamestnanec daòového poradcu alebo právnickej osoby pod¾a § 4 ods. 2,
a je oprávnený vykonáva tie úkony, na ktoré ho daòový
poradca splnomocní.
§ 20e
(1) Komora vyèiarkne zo zoznamu asistentov daòových poradcov toho, kto
a) nevykonával èinnos asistenta daòového poradcu
poèas troch po sebe nasledujúcich rokov,
b) bol zapísaný do zoznamu daòových poradcov,
c) sa do iestich mesiacov po zapísaní do zoznamu
asistentov daòových poradcov nezamestná u daòového poradcu.
(2) Komora ïalej vyèiarkne zo zoznamu asistentov
daòových poradcov asistenta daòového poradcu z dôvodov uvedených v § 10 ods. 2 písm. a), b) a § 11 ods. 1
písm. a), b), c) a e).
PIATA ÈAS
Organizácia daòových poradcov
§ 21
(1) Zriaïuje sa komora so sídlom v Banskej Bystrici.
(2) Komora je nezávislou samosprávnou profesijnou
organizáciou, ktorá zdruuje daòových poradcov zapísaných v zozname.
(3) Komora je právnickou osobou.
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(4) Orgánmi komory sú
a) valné zhromadenie daòových poradcov (ïalej len
zhromadenie),
b) prezídium,
c) dozorná rada,
d) disciplinárna komisia.
(5) Zhromadenie volí orgány komory uvedené v odseku 4 písm. b) a d) a schva¾uje tatút komory. Èlenstvo v orgánoch komory je navzájom nezluèite¾né.
(6) Daòovému poradcovi, ktorý je zvolený do funkcie
v orgánoch komory, patrí náhrada výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie a odmena schválená zhromadením.
§ 22
(1) Komora najmä
a) zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy
daòových poradcov v Slovenskej republike,
b) vydáva osvedèenie na výkon daòového poradenstva,
c) vedie zoznam daòových poradcov a zoznam asistentov daòových poradcov,
d) usmeròuje ich èinnos v súlade so slovenským právnym poriadkom,
e) vytvára predpoklady na zvyovanie vzdelanosti
a profesionálnej úrovne daòových poradcov a na ten
úèel môe organizova povinné vzdelávanie daòových poradcov,
f) vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré
sa vzahujú na dane a daòových poradcov,
g) spolupracuje s ministerstvom pri schva¾ovaní skúobného poriadku.
(2) Podrobnosti o organizácii komory, jej orgánoch
a ich pôsobnosti, poète èlenov prezídia, dozornej rady
a disciplinárnej komisie upraví tatút.
(3) Podrobnosti o vo¾bách do orgánov komory upraví
volebný poriadok.
(4) Podrobnosti o disciplinárnom konaní upraví disciplinárny poriadok.
§ 23
(1) Komora hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi jej
príjmov sú príspevky od daòových poradcov, úhrady za
úèas na skúkach, odplaty za sluby, ktoré komora poskytuje, výnosy z pokút za poruenie disciplíny a ïalie príjmy.
(2) Výdavky komory na zabezpeèenie jej èinnosti a na
zabezpeèenie rozvoja daòového poradenstva sa hradia
z jej príjmov.
(3) Úètovnú závierku komory overuje audítor, ktorý
uzatvorí zmluvu o audítorskej èinnosti s komorou. Náklady overovania hradí komora.
IESTA ÈAS
Disciplinárna zodpovednos
§ 24
(1) Za poruenie povinností pod¾a tohto zákona
a úprav komory (ïalej len poruenie disciplíny), ak
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nejde o trestný èin, môe komora uloi pod¾a závanosti poruenia povinnosti daòovému poradcovi
a) písomné napomenutie,
b) pokutu a do výky 3 300 eur,
c) pozastavenie výkonu èinnosti a na dobu jedného
roka,
d) vyèiarknutie zo zoznamu a zruenie osvedèenia na
výkon daòového poradenstva.
(2) Výnos pokút je príjmom komory.
§ 25
(1) O uloení disciplinárneho opatrenia pod¾a § 24
tohto zákona rozhoduje disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní, ktoré sa zaèína na návrh predsedu
dozornej rady.
(2) Návrh na zaèatie disciplinárneho konania môe
predseda dozornej rady poda do iestich mesiacov odo
dòa, keï sa o poruení disciplíny dozvedel, najneskôr
vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu disciplíny dolo.
(3) Rozhodnutie o uloení disciplinárneho opatrenia
musí by písomné a musí obsahova výrok, odôvodnenie a pouèenie o opravnom prostriedku; na jeho doruèenie sa pouijú ustanovenia veobecného predpisu
o správnom konaní.
§ 26
(1) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory
o uloení disciplinárneho opatrenia pod¾a § 24 ods. 1
tohto zákona môe daòový poradca alebo predseda dozornej rady poda do 15 dní odo dòa doruèenia odvolania. Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a § 24 ods. 1
písm. b), c) a d) tohto zákona má odkladný úèinok.
(2) O odvolaní rozhoduje prezídium komory, ktoré po
preskúmaní rozhodnutie potvrdí alebo zruí. Ak prezídium komory napadnuté rozhodnutie zruí, vráti vec
disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna
komisia komory je viazaná právnym názorom prezídia
komory.
(3) Rozhodnutie prezídia komory o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory je koneèné
a nemono sa proti nemu odvola.
§ 27
Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie pod¾a § 24 ods. 1 písm. b), c) a d) preskúmava na návrh
Najvyí súd Slovenskej republiky. Návrh je oprávnený
poda iba daòový poradca, ktorého sa rozhodnutie týka.
SIEDMA ÈAS
Spoloèné, prechodné a závereèné ustanovenia
§ 28
(1) O nezapísaní fyzickej osoby, právnickej osoby alebo asistenta daòového poradcu do zoznamu, o nezaregistrovaní fyzickej osoby pod¾a § 8 ods. 6 do zoznamu,
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o pozastavení výkonu daòového poradenstva daòovému poradcovi pod¾a § 10 ods. 1, ods. 2 písm. a) a b)
a ods. 3, o vyèiarknutí daòového poradcu zo zoznamu
pod¾a § 11 ods. 1 písm. b), c) a f) a ods. 2, o vyèiarknutí
právnickej osoby zo zoznamu pod¾a § 12 písm. d) a o vyèiarknutí asistenta daòového poradcu zo zoznamu
pod¾a § 20e ods. 1 písm. a) a c) a z dôvodu pod¾a § 10
ods. 2 písm. a) a b) a § 11 ods. 1 písm. b) a c) vydá komora rozhodnutie.
(2) Proti rozhodnutiu komory pod¾a odseku 1 nie je
prípustný opravný prostriedok a toto rozhodnutie nadobúda právoplatnos a vykonate¾nos jeho doruèením. Na doruèenie sa pouijú ustanovenia veobecného predpisu o správnom konaní. Rozhodnutie je
preskúmate¾né súdom.
(3) Ak súd zruí rozhodnutie pod¾a odseku 1 o vyèiarknutí daòového poradcu, právnickej osoby alebo asistenta daòového poradcu zo zoznamu, zapíe ho komora
do zoznamu ku dòu právoplatnosti rozhodnutia súdu.
Ak súd zruí rozhodnutie pod¾a odseku 1 o pozastavení
výkonu daòového poradenstva daòovému poradcovi,
daòový poradca je oprávnený vykonáva daòové poradenstvo odo dòa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(4) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 vydáva prezídium
komory a musí obsahova
a) oznaèenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b) oznaèenie fyzickej osoby, o ktorej sa rozhodovalo,
s uvedením jej mena, priezviska a dátumu narodenia alebo oznaèenie právnickej osoby, o ktorej sa
rozhodovalo, s uvedením jej obchodného mena, sídla a identifikaèného èísla organizácie, ak jej bolo pridelené,
c) výrok,
d) odôvodnenie,
e) miesto vydania rozhodnutia,
f) dátum vydania rozhodnutia,
g) podpis tatutárneho orgánu komory,
h) pouèenie o opravnom prostriedku a o monosti preskúmania rozhodnutia súdom.
§ 28a
Vzah k veobecnému predpisu
o slubách na vnútornom trhu
Na výkon èinnosti daòového poradcu, pre postup podávania iadostí o zápis do zoznamu, na rozhodovanie
o zápise do zoznamu a pre výkon dozoru nad daòovými
poradcami pod¾a tohto zákona sa pouijú ustanovenia
veobecného predpisu o slubách na vnútornom
trhu,7a) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 29
Ak daòové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická
alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedèenie na výkon tejto èinnosti, môe jej daòový úrad8) uloi pokutu
7a
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a do výky 6 600 eur, ak ide o fyzickú osobu, a pokutu
a do výky 33 000 eur, ak ide o právnickú osobu. Pokuta je príjmom tátneho rozpoètu Slovenskej republiky.
§ 30
(1) Komora sa ustanoví do troch mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(2) Do ustanovenia orgánov komory vykonáva ich
funkcie pod¾a § 22 tohto zákona ministerstvo.
(3) Ministerstvo vymenuje doèasný výbor, ktorý zvolá
zhromadenie pod¾a odseku 1.
§ 31
Daòoví poradcovia zapísaní do zoznamu do 31. decembra 1992 sú povinní vykona skúku najneskôr do
konca roku 1993. Na vykonanie skúky sa primerane
pouijú ustanovenia § 7 tohto zákona. Daòových poradcov, ktorí nevykonajú do konca roka 1993 skúku,
komora vyèiarkne zo zoznamu.
§ 32
(1) Vetky fyzické osoby, ktoré poskytujú daòové poradenstvo na základe registrácie pod¾a zákona
è. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov
v znení neskorích predpisov, sú povinné do iestich
mesiacov odo dòa úèinnosti tohto zákona zloi skúku
a poiada o vydanie osvedèenia pod¾a tohto zákona;
inak ich oprávnenie k tomuto dòu zaniká.
(2) Ustanovenia tohto zákona, vrátane povinnosti vykona odbornú skúku, sa nevzahujú na oprávnenia
advokátov a komerèných právnikov poskytova právnu
pomoc pod¾a osobitných predpisov.9)
§ 33
Komora najneskôr do troch mesiacov od svojho vzniku vydá tatút, disciplinárny poriadok a volebný poriadok.
§ 33a
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 506/1992 Zb. o odmenách daòových poradcov a o výke úhrady za odbornú skúku a za vydanie osvedèenia v znení vyhláky è. 35/1996 Z. z. a vyhláky è. 113/1997 Z. z.

) § 3 a 8 a § 10 a 16 zákona è. 136/2010 Z. z.
) § 5 zákona è. 479/2009 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) Zákon SNR è. 132/1990 Zb. o advokácii.
Zákon SNR è. 129/1991 Zb. o komerèných právnikoch.
8
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§ 33aa
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2014
(1) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené komorou pred 1. januárom 2014 sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2013.
(2) Osvedèenia o spôsobilosti na výkon daòového poradenstva a osvedèenia na výkon daòového poradenstva
vydané pred 1. januárom 2014 zostávajú v platnosti.
§ 33ab
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 34
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Zákon è. 136/2010 Z. z. o slubách na vnútornom
trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol úèinnos 1. júna 2010.
Zákon è. 354/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb. o daòových poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov v znení neskorích predpisov nadobudol úèinnos
1. januára 2014.
Èl. II
(Zavedený zákonom è. 101/1995 Z. z.)
Právnické osoby zapísané do zoznamu sú povinné do
30. septembra 1995 uvies svoje právne postavenie do
súladu s týmto zákonom, inak budú zo zoznamu vyèiarknuté.
Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

(Zavedený zákonom è. 378/1996 Z. z.)

Zákon è. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávanejích, najmä organizovaných foriem
trestnej èinnosti a o zmenách niektorých ïalích zákonov nadobudol úèinnos 1. októbra 1994.

(1) Fyzická osoba zapísaná v zozname pod¾a doterajích predpisov sa povauje za daòového poradcu pod¾a
tohto zákona.

Zákon è. 101/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb. o daòových poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov v znení neskorích predpisov nadobudol úèinnos
31. mája 1995.
Zákon è. 378/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb. o daòových poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov v znení neskorích predpisov nadobudol úèinnos
1. januára 1997.
Zákon è. 68/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov nadobudol úèinnos
1. marca 2005.

(2) Právnická osoba zapísaná v zozname pod¾a doterajích predpisov je povinná splni podmienku výky
podielov na základnom imaní spoloènosti alebo hlasovacích práv v spoloènosti pod¾a tohto zákona. Ak túto
podmienku nesplní do jedného roka od úèinnosti tohto
zákona, komora ju zo zoznamu vyèiarkne. Do uplynutia tejto lehoty sa povauje za daòového poradcu pod¾a
tohto zákona.
(3) Komora vydá právnickej osobe zapísanej v zozname do úèinnosti tohto zákona osvedèenie na výkon daòového poradenstva pod¾a tohto zákona v lehote
jedného mesiaca od preukázania splnenia podmienky výky podielov na základnom imaní spoloènosti
alebo hlasovacích práv v spoloènosti, ak splní túto
podmienku najneskôr v posledný deò lehoty pod¾a
odseku 2.
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Príloha
k zákonu Slovenskej národnej rady
è. 78/1992 Zb.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií
(Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),
nariadenia Komisie (ES) è. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2007), nariadenia Komisie (ES)
è. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), nariadenia Komisie (ES) è. 279/2009 zo 6. apríla
2009 (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) è. 213/2011 z 3. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011),
nariadenia Komisie (EÚ) è. 623/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 180, 12. 7. 2012) a smernice Rady 2013/25/EÚ
z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o slubách na vnútornom trhu
(Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).

Pavol Paka v. r.
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Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.

8 5 8 4 1 13 50 8 4 5 2

