
                                                                               

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

5/EK/2021/IM 

Obojsmerná elektronická komunikácia – meníme spôsob komunikácie s klientmi 

Finančná správa spúšťa od 1. januára 2022 obojsmernú elektronickú komunikáciu (ďalej len „OBK“) 
s daňovými subjektami aj za iné ako spotrebné dane. Komunikácia zo strany finančnej správy sa bude 
uskutočňovať cez Ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) prostredníctvom webového sídla 
www.slovensko.sk v súlade so zákonom o e-Governmente. 
 

Základným právnym predpisom, ktorý upravuje výkon verejnej moci elektronicky je zákon č. 305/2013 

Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o eGov“).  

 

Podľa tohto zákona je finančná správa (ďalej len „FS“) ako orgán verejnej moci (ďalej len „OVM“) povinná 

uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky,  pričom túto povinnosť nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, 

právom chránených záujmoch alebo povinnostiach  osôb, kedy osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich OVM 

vykonáva výlučne v neelektronickej (papierovej)  podobe, alebo ak zákon ukladá alebo umožňuje vykonať tieto 

úkony ústne, alebo napr.  predložením veci, ktorá nemá neelektronickú (papierovú) podobu, alebo ak sa jedná o 

také úkony, akými sú napr. ústne pojednávanie, miestne zisťovanie, výkon kontroly, nazeranie do spisov alebo iné 

obdobné úkony, ktoré sa vykonávajú mimo úradnej budovy, v ktorej OVM sídli. 

 

Benefity pre daňové subjekty 

 

 Hlavným benefitom je zefektívnenie a zrýchlenie vzájomnej komunikácie medzi FS a daňovým subjektom 

alebo OVM ako klientom, čím sa zaradíme medzi moderné inštitúcie nielen na Slovensku, ale aj medzi 

väčšinu vyspelých finančných správ v rámci EÚ, v ktorých už takýto spôsob obojsmernej elektronickej 

komunikácie funguje dlhšie. 

 Zavedením OBK sa očakáva zníženie prevádzkových finančných nákladov, ako aj zlepšenie životného 

prostredia cez rádovo menší počet vytlačených papierových dokumentov. 

 Daňový subjekt získa väčší prehľad o svojich daňových povinnostiach, už aktuálne má prístupný 

elektronický výpis z osobného účtu daňového subjektu a spustením OBK bude mať prístupný aj spis 

daňového subjektu v elektronickej forme (ďalej len „eSpis“) v osobnej internetovej zóne na PFS, kde si 

online elektronicky pozrie, čo potrebuje. 

 Elektronický úradný dokument (ďalej len „EÚD“) bude daňovému subjektu doručovaný priamo do jeho 

elektronickej schránky na ÚPVS, čím sa urýchli proces doručovania, keďže odpadne povinnosť daňového 

subjektu prevziať si úradný dokument na pošte, resp. prostredníctvom poštového doručovateľa. EÚD 

sú výstupné elektronické úradné dokumenty, ktoré vznikajú FS pri výkone verejnej moci elektronicky voči 

osobe, ktorá je účastníkom konania, alebo vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického 

úradného dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti alebo vykonateľnosti. 

 

Ako OBK prebieha? 

 

Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou správou 

a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v neelektronickej (papierovej)  podobe. Prostredníctvom 
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schránky je ďalej možné prijímať správy, notifikácie o odoslaní a doručení za všetky druhy daní a zisťovať stav 

odoslaných podaní. Notifikáciu o doručení novej správy do priečinka je možné nastaviť si formou e-mailu alebo 

SMS. 

 

V zmysle zákona o eGov teda platí, že OVM je povinný doručiť napr. rozhodnutie, žiadosť, oznámenie alebo iný 

dokument elektronicky do elektronickej schránky adresáta na ÚPVS, ak je aktivovaná. Schránky sa zriaďujú 

právnickej osobe (ďalej len „PO“), fyzickej osobe (ďalej len „FO“), podnikateľovi a ďalším osobám uvedeným v 

zákone o eGov. 

 

Upozornenie: 

Elektronická schránka PO sa aktivuje automaticky so zriadením jej elektronickej schránky. V prípade FO sa 

elektronická schránka aktivuje až na jej žiadosť. 

 

 

 

Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

 Centrum podpory pre dane 

 November 2021 


