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6/EK/2022/IM 

Informácia  

k ukončeniu platnosti certifikátov kvalifikovaného elektronického podpisu na eID 

kartách vydaných do 20.6.2021 

 

 

Dňa 31.12.2022 budú zneplatnené certifikáty pre kvalifikovaný elektronický podpis (ďalej „KEP“) na elektronických 
občianskych preukazoch s čipom (ďalej „eID“) a elektronických cudzineckých dokladoch vydaných na území SR 
do 20. júna 2021. Dôvodom je skončená certifikácia čipovej karty ako kvalifikovaného zariadenia pre podpis. 
 

Čo sa mení? 
 
Zmena nastane od 01.01.2023. Od tohto dátumu elektronické podpisovanie KEP-om s eID vydanými do 20.6.2021 
už nebude možné. Uvedené sa bude týkať podpisovania všetkých elektronických podaní z portálu Finančnej 
správy (ďalej „FS“), aplikácie eDane, ako aj všeobecného podania z portálu www.slovensko.sk.  

Neprehliadnite: 
Podpisovanie s eID vydaným od 21.06.2021 bude možné používať aj naďalej bez zmeny. 
 

Upozornenie pre tých, ktorí EID vydané do 20.6.2021 nepoužívajú na elektronické podpisovanie.   

Koniec platnosti certifikácie pre možnosť vyhotovenia elektronického podpisu na úrovni KEP-u nijako však 
neovplyvňuje ostatné digitálne funkcie dokladu. Naďalej bude možné prihlasovať sa ním po zadaní BOK-u do 
elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk), na portál Finančnej správy SR 
(www.financnasprava.sk) a využívať e-služby, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie. Ak klient svoj eID 
nevyužíva na elektronické podpisovanie (KEP-om), táto informácia sa ho tiež netýka a naďalej ho môže 
používať obvyklým spôsobom (napr. na preukazovanie totožnosti, ako cestovný doklad). 

Ako postupovať pri odosielaní podaní pre FS po 1.1.2023? 

Pre bezproblémové podpisovanie podaní pre FS odporúčame urýchlene požiadať o vydanie nového eID (vydávajú 
sa od 1.12.2022), a to na ktoromkoľvek oddelení dokladov bezplatne (v prípade vydania do 30 dní), alebo za 
poplatok (v prípade vydania do 2 pracovných dní - zrýchlené vybavenie). Bližšie informácie sa nachádzajú na 
uvedenom linku - vybavujem občians... (slovensko.sk).  

Nové eID budú kompatibilné s doteraz používanými čítačkami. Informácie o kontaktných aj bezkontaktných 
čítačkách majú používatelia k dispozícii v používateľských príručkách na https://eidas.minv.sk/download. 

Čo v prípade, ak nestihnete z objektívnych dôvodov požiadať a vydanie nového eID?  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej „MIRRI“) pripravilo vyhlášku o uznaných 
spôsoboch autorizácie, čo umožní autorizovať vybrané úkony aj s dokladom vydaným do júna 2021 (511/2022 

Z.z. - Vyhláška Ministerstva investícií, r... - SLOV-LEX ). V prípade využitia tejto alternatívy, bude nutné od 

1.1.2023 získať alternatívny typ kvalifikovaného certifikátu - zdokonalený elektronický podpis (ZDEP) z 
pohodlia domova cez aplikáciu eID klient. Do tohto dátumu to nebude možné. 

http://www.slovensko.sk/
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_vybavujem-obciansky-preukaz-s/
https://eidas.minv.sk/download
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/511/vyhlasene_znenie.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/511/vyhlasene_znenie.html
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Po plánovanom nadobudnutí účinnosti pripravovanej vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie na prechodné 
obdobie do 30.06.2023 (v aplikácii D.Signer bude certifikát pre autorizáciu vo forme ZDEP) bude po prihlásení sa 
do osobnej internetovej zóny možné podpísať všetky elektronické dokumenty nachádzajúce sa na portáli 
finančnej správy v časti Autorizácie a zastupovania, Autorizované služby a v Katalógu elektronických 
formulárov - elektronické form... - PFS (financnasprava.sk). 
 
Možnosť  realizácie  uznaného  spôsobu  autorizácie  v  prechodnom  období sa týka aj deklarantov, ktorí budú od  
1. januára 2023 podávať colné vyhlásenia (dovoz, vývoz, tranzit) a predbežné colné vyhlásenie (vstup, výstup) 
prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo colné vyhlásenia (dovoz) 
prostredníctvom portálu e-Commerce. Rovnako bude možné realizovať tento spôsob autorizácie aj v prípade 
poskytovania informácii o záruke na colný dlh – služba GDS. Avšak upozorňujeme na jednu výnimku, ktorá sa týka 
elektronického podávania ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky, kde bude 
akceptovaný iba podpis KEP-om.  
 

Pre účel spotrebných daní sa táto možnosť týka iba formulárov pri správe spotrebných daní 
prostredníctvom komunikácie cez portál FS. V prípade špecializovaných systémov používaných pri 
správe spotrebných daní, akými sú informačný systém kontrolných známok (ISKZ) a systém na 
monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS) bude akceptovaný iba KEP. 
 
 

Kde a ako si overím informáciu o certifikátoch na svojom eID? 

1. Online cez aplikáciu eID klient v časti Nastavenia – Certifikáty. Aktuálna verzia aplikácie eID klient 
upozorňuje používateľov elektronických občianskych preukazov, že najneskôr 31.12.2022 im budú 
zrušené platné kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis. 
 

2. Online cez portál Ministerstva vnútra - overenie platnosti certifikátov vydaných na občianskom 
preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom (minv.sk). 
 

3. Online cez Ústredný portál verejnej správy - kontakt - UPVS (slovensko.sk). 
 

4. Osobnou návštevou ktoréhokoľvek oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru. 
Viac informácií na - občianske preukazy, Ministerstvo vnútra SR - Polícia (minv.sk). 
 

Čo odporúča FS? 

V záujme zabezpečenia možnosti autorizácie všetkých právnych úkonov KEP-om aj po 31. decembri 
2022 odporúčame s predstihom požiadať o výmenu eID alebo dokladu o pobyte na ktoromkoľvek oddelení 
dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru, keďže ZDEP je len dočasným riešením. 
 
 
 
Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
 Centrum podpory pre dane 
 December 2022 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/menu-doklady/info_zoznam+certifikatov/
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/menu-doklady/info_zoznam+certifikatov/
https://www.slovensko.sk/sk/kontakt
https://www.minv.sk/?krajske-riaditelstva-pz-1
https://www.minv.sk/?obcianske-preukazy
https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-zep/
https://www.minv.sk/?krajske-riaditelstva-pz-1
https://www.minv.sk/?krajske-riaditelstva-pz-1

