Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 4. štvrťroku 2013

4) Novela zákona o správnych poplatkoch
zavedenie možnosti platby správnych poplatkov platobnou kartou a rušenie kolkových známok
Zámer opatrenia: etablovať nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov, ktorý by mal občanom priniesť
väčší komfort, bezpečnosť a transparentnosť, zavedenie centrálneho systému evidencie poplatkov a zmien
súvisiacich s e-Governmentom.
Obsah opatrenia:
• dochádza k posunutiu termínu zrušenia kolkových známok na 30. júna 2014 a bude ich možné použiť do 31.
decembra 2014, zároveň dochádza k rozšíreniu možností platenia správnych poplatkov o platbu platobnou
kartou
• poplatky bude potom možné platiť priamo na príslušnom orgáne – prostredníctvom kiosku alebo špeciálnej
registračnej pokladne – alebo platobnou kartou, v prípade elektronickej komunikácie bude možné platiť
poplatky aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu
• zníženie sadzby správneho poplatku o 50 % bude rozšírené aj na elektronické podania, ktoré nie sú opatrené
elektronickým podpisom, ale sú autorizované
• prevádzkovateľom systému bude Slovenská pošta a.s., ktorá bude viesť všetky správne poplatky
prostredníctvom centrálnej evidencie poplatkov
• v prípade vrátenia poplatku alebo preplatku tak musí učiniť orgán, ktorý poplatok vybral, do 30 dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku; v prípade nedodržania tejto lehoty bude
povinný zaplatiť úrok z omeškania za každý deň omeškania; hranica do ktorej sa poplatok nevracia je 1,7 €
• novela tiež dopĺňa sadzobník správnych poplatkov o nové spoplatňované úkony a to:
o zrušenie deaktivácie elektronickej schránky – 10€
o druhé a ďalšie vydanie alternatívneho autentifikátora – 20€
• novela tiež mení zákon o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov, kde taktiež zavádza
možnosti platenia súdneho poplatku platobnou kartou, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta
alebo akreditovaného platcu a zavádza úrok z omeškania pri nevrátení poplatku alebo preplatku v zákonnej
lehote
Názory proponentov:
• Nahradenie kolkov modernými platobnými prostriedkami zjednoduší platby na úradoch
• Oddialenie rušenia kolkov vytvorilo časovú rezervu na dôkladnejšiu prípravu systému a zníženiu rizika zlyhaní
Názory oponentov:
• Rušenie kolkov mešká, čo zbytočne zvyšuje transakčné náklady občanov a podnikateľov pri platbách za vybrané
administratívne úkony
Primárny zdroj:: Novela zákona (č. 347/2013) o správnych poplatkoch
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4549
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