
                                                                               
 
 
 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

7/EK/2021/IM 

Obojsmerná elektronická komunikácia – doručovanie podaní od daňových 
subjektov cez ÚPVS 

Finančná správa (ďalej len „FS“) ako orgán verejnej moci (ďalej len „OMV“) prijíma do schránky 
elektronické podania od daňových subjektov (fyzických osôb, právnických osôb,...) a iných inštitúcií 
prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“).  
 
Schránka fyzických osôb, alebo napr. právnických osôb je určená na prijímanie elektronických úradných 
dokumentov (rozhodnutí) od OVM. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob 
komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v neelektronickej 
(papierovej)  podobe. Prostredníctvom schránky je ďalej možné prijímať správy, notifikácie o odoslaní a doručení 
a zisťovať stav odoslaných podaní. 
 
Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe má: 
 

a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH, alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo 
fyzickou osobou – podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov, 

b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, 
c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, 
d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a),                                                                                                                                                   

ktorého zastupuje pri správe daní. 
 
Za zákonom predpísanú formu elektronického podania sa považuje len podanie urobené elektronickými 
prostriedkami prostredníctvom portálu finančnej správy (ďalej len „PFS“) alebo elektronickej podateľne ÚPVS a 
musí byť podpísané: 
 

- kvalifikovaným  elektronickým podpisom (ďalej len „KEP“) osoby, ktorá ho podáva, 
- prostredníctvom dohody (dohoda sa uzatvára s daňovým úradom podľa 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. 

z.). Po 1.1.2018 právnické osoby nemajú možnosť s daňovým úradom uzatvoriť dohodu. Túto možnosť 
po novele daňového poriadku budú mať už len fyzické osoby. Avšak dohody uzatvorené do 31.12.2017 
sú platné aj po 1.1.2018 a je možné pomocou takejto dohody podpisovať a odosielať dokumenty, 

- prostredníctvom elektronickej podateľne ÚPVS spôsobom podľa zákona 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“). 

 
Podania od daňových subjektov cez ÚPVS v neštruktúrovanej forme 
 
Cez ÚPVS môžu byť doručované len dokumenty, ktoré nemajú predpísanú štruktúrovanú formu (napr. žiadosť 
o vydanie potvrdenia, plnomocenstvo, určenie zástupcu pre doručovanie, odvolanie atď.). Jedná sa o všeobecné 
podania, ktoré môže daňový subjekt doručovať cez PFS alebo využitím aplikácie eDane, ale aj prostredníctvom 
elektronickej  podateľne ÚPVS spôsobom určeným zákonom o eGov. 
 

Podania od daňových subjektov v štruktúrovanej forme 
 
Podania, ktoré majú predpísanú, štruktúrovanú formu (napr. daňové priznanie, kontrolný výkaz,...) musia byť 
elektronicky podané tak ako doteraz, tzn. cez určené dátové rozhranie (elektronická podateľňa) PFS alebo aplikácie 
eDane. Ak daňový subjekt podá štruktúrované podanie prostredníctvom ÚPVS, správca dane ho podľa daňového 
poriadku vyzve na odstránenie nedostatkov podania (t. j. aby bolo podané štruktúrované podanie elektronicky cez 
PFS). Ak daňový subjekt výzve vyhovie a v lehote stanovenej vo výzve odstráni tento nedostatok, bude sa jeho 
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štruktúrované podanie považovať za podané bez nedostatkov v deň  pôvodného podania. Ak daňový subjekt výzve 
nevyhovie v určenej lehote, bude sa jeho štruktúrované podanie považovať za nepodané, t. j. akoby nebolo 
podané vôbec. 
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