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PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1. Predmet úpravy
Tento vnútorný predpis v súlade so zákonom upravuje jednotlivé druhy poplatkov za
úkony vykonávané Úradom, stanovuje ich výšku a podmienky ich platenia.
DRUHÁ ČASŤ
POPLATKY ÚRADU
Článok 2. Druhy poplatkov
(1)

Poplatky za úkony na Úrade sa delia na:
a) poplatky za vykonanie a opakovanie audítorskej skúšky (§ 15 ods. 7 zákona), za
vykonanie a opakovanie skúšky spôsobilosti (§ 16 ods. 5 zákona) a za preskúšanie a
opakovanie preskúšania (§ 9 ods.10 zákona),
b) zápisné do zoznamu štatutárnych audítorov (§ 4 ods. 1 písm. d) zákona), zápisné do
zoznamu audítorských spoločností (§ 5 ods. 1 písm. d) a § 5 ods. 2 písm. b) zákona),
c) poplatky za registráciu audítora z tretej krajiny a audítorskej spoločnosti z tretej krajiny
zaregistrovanej podľa § 7 zákona,
d) poplatky za pozastavenie licencie (§ 9 zákona),
e) poplatky za opätovné aktivovanie licencie (§ 9 zákona),
f) poplatky za opätovné vydanie certifikátu a licencie (§ 8 zákona),
g) poplatky za vyčiarknutie z príslušného zoznamu (§ 12 zákona),
h) poplatky za ostatné úkony na Úrade (napr. za vydanie potvrdení na vlastnú žiadosť, za
zahladenie disciplinárneho opatrenia a sankcie a. i.).

(2)

Poplatky za úkony na Úrade uvedené v ods. 1 písm. c) až h) sa považujú za poplatky za
úkony na Úrade v zmysle § 68 ods. 1 písm. h) zákona.

Článok 3. Poplatky za vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšanie
Poplatok za:
a) audítorskú skúšku je 510 eur, pričom za opakovanie čiastkovej skúšky je poplatok 170
eur,
b) skúšku spôsobilosti je 500 eur, pričom za opakovanie jej časti je poplatok 250 eur,
c) preskúšanie je 510 eur, pričom za opakovanie jeho odbornej časti je poplatok 170 eur.
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Článok 4. Zápisné do príslušných zoznamov
Zápisné za zápis do zoznamu štatutárnych audítorov a do zoznamu audítorských spoločností je
určené nasledovne:
a) zápisné za zápis do zoznamu štatutárnych audítorov
b) zápisné za zápis do zoznamu audítorských spoločností

200 eur,
1 000 eur.

Článok 5. Poplatok za registráciu audítora z tretej krajiny a audítorskej spoločnosti z tretej
krajiny
Výška poplatku za registráciu audítora z tretej krajiny a audítorskej spoločnosti z tretej krajiny
je určená nasledovne:
a) poplatok za registráciu audítora z tretej krajiny
b) poplatok za registráciu audítorskej spoločnosti z tretej krajiny

200 eur,
1 000 eur.

Článok 6. Poplatok za pozastavenie licencie
Poplatok za pozastavenie licencie na vlastnú žiadosť je určený vo výške 50 eur.
Článok 7. Poplatok za opätovné aktivovanie licencie
Poplatok za opätovné aktivovanie licencie je určený vo výške 50 eur.
Článok 8. Poplatky za opätovné vydanie certifikátu a licencie
(1) Poplatok za opätovné vydanie certifikátu alebo licencie (napr. pri zmene údajov
štatutárneho audítora – zmena priezviska; audítorskej spoločnosti – zmena obchodného
mena spoločnosti, zmena právnej formy) je určený nasledovne:
a) opätovné vydanie certifikátu štatutárnemu audítorovi

50 eur,

b) opätovné vydanie licencie štatutárnemu audítorovi

50 eur,

c) opätovné vydanie licencie audítorskej spoločnosti

50 eur.

(2) Poplatok za opätovné vydanie certifikátu alebo licencie (pri strate, krádeži, zničení, alebo
značnom poškodení z nedbanlivosti) je určený nasledovne:
a) opätovné vydanie certifikátu štatutárnemu audítorovi

150 eur,

b) opätovné vydanie licencie štatutárnemu audítorovi

150 eur,

c) opätovné vydanie licencie audítorskej spoločnosti

150 eur.

Článok 9. Poplatky za vyčiarknutie z príslušného zoznamu
(1)

Poplatok za vyčiarknutie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti
z príslušného zoznamu je určený vo výške 50 eur.
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(2)

Ustanovenie ods. 1 sa nevzťahuje na vyčiarknutie štatutárneho audítora zo zoznamu
štatutárnych audítorov podľa ustanovenia § 12 ods. 2 písm. a), b), c) zákona.
Článok 10.

Poplatky za ostatné úkony na Úrade

Poplatok za úkony podľa čl. 2 ods. 1 písm. h) tohto vnútorného predpisu (napr. vydanie
potvrdenia na vlastnú žiadosť) je určený vo výške 50 eur.
Článok 11.

Úhrada poplatkov

(1)

Poplatky určené v tomto vnútornom predpise sa v predpísanej výške uhrádzajú na účet
Úradu, ktorý Úrad zverejní na svojom webovom sídle.

(2)

Poplatok podľa tohto vnútorného predpisu sa považuje za uhradený dňom jeho pripísania
na účet Úradu.
TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 12.

Záverečné ustanovenia

(1)

Týmto vnútorným predpisom sa ruší vnútorný predpis Úradu pre dohľad nad výkonom
auditu Poplatky za úkony na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu zo dňa 19.07.2016.

(2)

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom 01.08.2022
a je záväzný pre všetkých, ktorí Úrad požiadajú o vykonanie úkonu podľa tohto
vnútorného predpisu.

(3)

Výška poplatkov za úkony na Úradu sa stanovuje ku dňu prijatia žiadosti o vykonanie
úkonu Úradu podľa aktuálne zverejneného vnútorného predpisu.
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