
                                                                               
 
 
 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

6/EK/2021/IM 

Obojsmerná elektronická komunikácia – doručovanie písomností z FS po 1.1.2022 

Finančná správa (ďalej len „FS“) ako orgán verejnej moci bude dokumenty po 1.1.2022 doručovať 
elektronicky do schránok na Ústrednom portáli verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) za všetky druhy daní. 
 
Ak bude mať právnická osoba (ďalej len „PO“), fyzická osoby (ďalej len „FO“) alebo orgán verejnej moci (ďalej len 
„OVM“) elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, doručovať sa bude formou elektronického úradného 
dokumentu (ďalej len „EÚD“) vrátane príloh s rovnakými právnymi účinkami, ako pri doručovaní dokumentov v 
neelektronickej (papierovej) podobe. 
 
Upozornenie : 
Elektronická schránka PO sa aktivuje automaticky so zriadením jej elektronickej schránky. V prípade FO sa 
elektronická schránka aktivuje až na jej žiadosť. 
 
Elektronický dokument sa považuje za doručený, keď adresát potvrdí notifikáciu o doručení (deň, hodina, minúta a 
sekunda doručenia sa uvádza na elektronickej doručenke). Následne sa sprístupní aj v eSpise daňového subjektu 
na portáli finančnej správy (ďalej len „PFS“), respektíve až po márnom uplynutí 15 dňovej úložnej lehoty.  

 
Fikcia doručenia 
FS pri elektronickom doručovaní dokumentov režimom do vlastných rúk bude však uplatňovať aj fikciu doručenia, 
tzn. elektronický dokument sa bude považovať za doručený, aj  vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a notifikáciu 
o doručení v tejto lehote adresát nepotvrdí. Obsah elektronického dokumentu sa adresátovi sprístupní v jeho 
schránke aktivovanej na doručovanie EÚD na ÚPVS až po prijatí elektronického dokumentu, resp. až po uplynutí 
úložnej lehoty.  
 

Doručovanie prostredníctvom poštového podniku 
Elektronicky vytvorený dokument bude FS doručovať do schránky adresáta na ÚPVS. Ak schránka adresáta nie je 
aktivovaná na doručovanie (obvykle v prípade FO), bude zabezpečené cez centrálne úradné doručovanie (ďalej 
len „CÚD“) doručenie neelektronickej (papierovej) podoby dokumentu prostredníctvom poštového podniku. 
 

Doručovanie písomností zástupcovi 
V prípade, ak má daňový subjekt v zmysle par. 9 zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) určeného zástupcu na účely správy 
daní, doručuje sa EÚD do schránky zástupcu na ÚPVS. 
  

Doručovanie písomností zahraničnej osobe 
Ak má zahraničná osoba, t. j. zahraničný daňový subjekt alebo slovenský daňový subjekt so sídlom/trvalým 
pobytom mimo územia SR, zriadenú a aktivovanú schránku aj na doručenie na ÚPVS, bude jej finančná správa 
doručovať do tejto elektronickej schránky na ÚPVS. V prípade, ak schránka zahraničnej osoby nie je na ÚPVS 
zriadená alebo aktivovaná na doručenie, a táto osoba má zriadenú schránku na PFS, bude jej FS doručovať do 
elektronickej osobnej schránky na PFS. V prípade, ak schránka zahraničnej osoby nie je na ÚPVS zriadená alebo 
aktivovaná na doručovanie a táto osoba nemá zriadenú elektronickú osobnú schránku ani na PFS, bude jej 
finančná správa zasielať neelektronický (papierový) rovnopis prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb. 
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