
                                                                               

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

8/EK/2021/IM 

Obojsmerná elektronická komunikácia – eSpis subjektu 

Po spustení obojsmernej elektronickej komunikácie (ďalej len „OBK“) po 1.1.2022 bude mať daňový 
subjekt na portáli finančnej správy (ďalej len „PFS“) sprístupnený spis daňového subjektu v elektronickej 
podobe (ďalej len „eSpis“). 
 

 

Elektronický dokument doručený elektronicky do schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) 
sa bude považovať za doručený, keď adresát potvrdí notifikáciu o doručení. Následne sa sprístupní aj v eSpise 
daňového subjektu na PFS, respektíve až po márnom uplynutí 15 dňovej úložnej lehoty.  
 

 

Daňový subjekt alebo jeho zástupca bude oprávnený nazerať do eSpisu týkajúceho sa jeho daňových povinností 

s výnimkou tých dokumentov, ktoré obsahujú napr. utajované skutočnosti, alebo napr. do dokumentov, ktorých 

sprístupnením by boli dotknuté právom  chránené záujmy daňových subjektov.  

 

 

eSpis  

- je súbor všetkých neelektronických a elektronických registratúrnych záznamov o daňovom subjekte, ktoré 

vznikli z úradnej činnosti orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v zmysle osobitných 

predpisov v priebehu viacerých kalendárnych rokov činnosti daňového subjektu, 

- je technický prostriedok na PFS prostredníctvom, ktorého sa sprístupnia daňovému subjektu tie 

elektronické dokumenty zo spisu subjektu, ktorých sprístupnenie  je v súlade so zákonom, 

- člení sa na oblasti, ako sú registrácia, správa daní, kontrola a daňová exekúcia,  

- člení sa na agendy podľa jednotlivých daní, napr.  DPH, DPFO, DPPO a iné. 

 

 

Upozornenie: 

Do eSpisu budú zaradené všetky dokumenty, ktoré daňový subjekt doručil finančnej správe elektronicky od 

1.1.2014 s výnimkou účtovných závierok, dokumenty, ktoré finančná správa bude od 1.1.2022 prijímať v 

neelektronickej (papierovej) podobe (po ich spracovaní) a tiež  dokumenty, ktoré  finančná správa bude zasielať 

daňovému subjektu elektronicky.  

 

Prístup do eSpisu 

Spis subjektu bude sprístupnený používateľom PFS, ktorí na to majú potrebné oprávnenie. Používateľ po prihlásení 

do Osobnej internetovej zóny (ďalej len „OIZ“) na PFS zvolí v menu dlaždicu Spis subjektu - Obsah Spisu. 
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 Obr. 1: Prihlásený používateľ s oprávnením nahliadať do spisu subjektu 

 

 

Po kliknutí na Obsah spisu sa zobrazí nasledovná obrazovka – Zoznam dokumentov spisu, kde po zvolení 

vyhľadávacích kritérií sa dajú vyhľadať požadované elektronické dokumenty. 
  

 
Obr. 2: Vyhľadávacie kritériá spisu subjektu 

Detail vyhľadaného dokumentu si môže používateľ zobraziť kliknutím na ikonu lupy . Obrazovka detailu 

dokumentu – odoslaný na FS resp. prijatý z FS ako aj celková funkčnosť eSpisu na PFS je detailne popísaná 

v príručke k osobnej internetovej zóne PFS (kapitola 12), ktorá je dostupná v nasledovnom hypertextovom odkaze   
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na PFS – Elektronické služby – Elektronická komunikácia – Elektronické doručovanie dokumentov – dane – 

Príručky, návody a videonahrávky - Používateľská príručka Osobná internetová zóna. 

 

Ak prihlásený používateľ nemá oprávnenie na prístup do spisu subjektu, tak možnosť zobraziť obsah spisu sa mu 

v dlaždici OIZ nesprístupní (viď. obr. 4) a zobrazí sa mu nasledovné oznámenie: 

 
 
Obr.3: Oznámenie – oprávnenie nahliadať do spisu subjektu 
 

 

 
Obr.4: Prihlásený používateľ bez oprávnenia nahliadať do spisu subjektu 
 

 
Upozornenie: 
Prístup do eSpisu má automaticky používateľ s právnym titulom konania – najmä osobné konanie, štatutárny 
zástupca a zástupca s neobmedzeným prístupom k službám PFS. Ak používateľ nemá prístup, je možné požiadať 
o rozšírenie existujúcej autorizácie podaním Všeobecného podania pre FS - Register, kde v texte podania uvedie 
svoju žiadosť a do prílohy priloží konateľom podpísané splnomocnenie na prístup do spisu subjektu. Podpis 
konateľa nemusí byť úradne overený. 
 
 

 

 Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

                            Centrum podpory pre dane 
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https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Prirucky/2021.08.10_OIZ_v26_R7_.pdf

