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1 Úvod 
 
Motivácia a základné 
informácie 

 
Organizácia zodpovedná za správu a prevádzku informačného systému:  

- Ministerstvo financií Slovenskej republiky a 
- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 
Základné informácie o úsekoch verejnej správy, ktoré informačný systém 
pokrýva: 
Úsek správy:  Dane a poplatky 
Agendy:  Rozhodovanie vo veciach daní a poplatkov 
Používatelia služieb:  

 občania (G2C),  
 podnikatelia, (G2B), 
 inštitúcie verejnej správy  (G2G). 

Služby:   Riešenie realizované prostredníctvom projektu 
Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová umožňuje obojsmernú 
elektronickú komunikáciu daňovníka a finančnej správy s vysokou úrovňou 
personalizácie prostredníctvom osobnej schránky a osobného účtu 
daňovníka, čím sa výrazne zvýšili komfort daňovníka pri plnení jeho 
daňových povinností.  
 
Motivácia pre realizáciu projektu 
Projekt „Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová“ je súčasťou 
OPIS. Realizáciou projektu boli dosiahnuté definované ciele, ktoré 
zabezpečili, aby elektronické služby boli realizované na požadovanej úrovni, 
a to: 
1. Zavedenie vysoko sofistikovaných elektronických služieb pre riešenie 

daňových agend finančnej správy. 
2. Vytvorenie jednotného, plne integrovaného informačného prostredia 

finančnej správy pre riešenie daňových agend. 
3. Zabezpečenie používania elektronických služieb daňových agend v 

kontexte slovenského eGovernmentu podľa NKIVS. 
 
Naplnenie týchto operačných cieľov elektronizácie služieb viedlo k naplneniu 
strategických cieľov reformy daňovej oblasti definovaných vládou SR a 
MFSR: 
1. Prostredníctvom reformy finančnej správy vybudovať efektívnu a 

zákaznícky orientovanú organizáciu, schopnú v budúcnosti prevziať na 
seba úlohy spojené s jednotným výberom daní, cla a poistných odvodov. 

2. Vytvoriť prostredie proklientsky orientovanej finančnej správy, ktorá 
prostredníctvom vhodných, užívateľsky jednoduchých, ale vysoko 
funkčných elektronických služieb zefektívni komunikáciu s daňovými 
subjektmi a tým dosiahne efektívnejší výber daní. 

3. Naplniť ciele stratégie konkurencieschopnosti Slovenska najmä 
vybudovaním prostredia efektívnej elektronickej verejnej správy 
vnútorne aj navonok integrovanej a poskytujúcej široký rozsah služieb 
verejnosti. 

4. Zjednodušiť a sprehľadniť procesy spojené s daňovými a odvodovými 
povinnosťami pre daňové subjekty, a tým znížiť bremeno byrokracie a 
záťaže pre občanov a podnikateľov. 

http://www.opis.gov.sk/
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Hlavným technickým cieľom projektu bolo vybudovanie štandardného 
daňového systému, ktorý spĺňa definované požiadavky používateľov vrátane 
požiadaviek na nevyhnutnú transformáciu dát, rešpektuje procesný model 
daňového systému, ako aj ostatných procesných modelov a zabezpečuje on-
line transakcie a výmenu dát medzi prevádzkovanými systémami Finančnej 
správy SR. 

2 Prehľad skratiek a základných pojmov 
 
Prehľad skratiek a základných 
pojmov 

 

Skratka Popis  

eID elektronická identifikačná karta 

EZ Elektronická značka 

FS Finančná správa 

FR SR Finančné riaditeľstvo SR 

G2B 
Government to Business – služby inštitúcií verejnej 
správy poskytované podnikateľom 

G2C 
Government to Citizen– služby inštitúcií verejnej správy 
poskytované občanom 

G2E 
Government to Employee – služby v rámci inštitúcií 
verejnej správy 

G2G 
Government to Government – služby inštitúcií verejnej 
správy poskytované iným inštitúciám verejnej správy 

ISVS Informačný systém verejnej správy 

KEP 
Kvalifikovaný elektronický podpis (v minulosti sa používal 
pojem ZEP, zmena v roku 2017) 

OIZ Osobná internetová zóna 

OS Operačný systém 

PDF Portable Document Format, Prenosný formát dokumentu 

PFS Portál Finančnej správy 

OÚD Osobný účet daňovníka 

ÚPVS Ústredný portál verejnej správy 

VDS Verejne dostupná zóna 

ZEP Zaručený elektronický podpis 

 

Pojem Popis  

Registrovaný 
používateľ 

Používateľ registrovaný na PFS 

Prihlásený 
(autentifikovaný) 
používateľ 

Používateľ prihlásený na PFS 

EZ Elektronická značka je pridelená subjektu, ktorý má 
s Finančnou správou podpísanú Dohodu o 
elektronickej komunikácii. Slúži na podpisovanie 
formulára (druhý spôsob podpisovania je KEP-om) 

eID klient Aplikácia, ktorá umožní používateľovi prihlásenie s 
použitím eID (elektronický občiansky preukaz). 

http://www.opis.gov.sk/
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Kvalifikovaný 
certifikát 

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) (v minulosti sa 
používal pojem ZEP, zmena v roku 2017) 

Osobná 
internetová zóna 
(OIZ) 

Osobná internetová zóna predstavuje integrujúci 
prvok, ktorý zabezpečí používateľovi v rozsahu jeho 
oprávnení prístup k elektronickým službám, správam a 
personálnym nastaveniam. 

Autorizáciu 
k subjektu/ 
subjektom 

Používateľ na PFS má prístup k jednému / viacerým 
subjektom, pre ktoré môže realizovať elektronickú 
komunikáciu s FS 

Viacnásobné 
podpisovanie 

PFS umožňuje podpísať podávaný elektronický 
formulár viacerými používateľmi  

 

3 Prehľad symbolov 
 
Prehľad symbolov 

 

Symbol Vysvetlenie  

Ikony pre prihlásenie a odhlásenie z PFS 

 

Ikona Prihlásenia 

 

Ikona Odhlásenia 

 

Ikona Registrácie 

Ikony pri práci s formulárom 

 
Ikona Načítania formulára zo súboru  

 
Ikona Uloženia formulára do súboru 

 
Ikona Vymazania údajov z formulára 

 

Ikona Zobrazenia poučenia k formuláru – systém 
zobrazí poučenie k príslušnému elektronickému 
formuláru 

 
Ikona Uloženia rozpracovaného formulára na PFS 
ako konceptu 

 
Ikona Tlače formulára 

 
Ikona Kontroly formulára 

 
Ikona Zmazania formulára z PFS 

 
Ikona Podania formulára so KEP-om 

 
Ikona Podpísania a podania formulára EZ-ou 

 
Ikona pre zistenie formátu a obsahu položky 
formulára 

   ,   

Podsvietenie poľa pri nesprávne vyplnenej 
položke formulára, resp. ak vyplnená hodnota 
nemá správny formát 

 
Ikona tlačidla pre vstup do podúrovne 

 
Ikona pre zobrazenie detailu formulára 

http://www.opis.gov.sk/
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Ikona pre zobrazenie detailu konkrétnej položky, 
resp. záznamu 

! Chybové hlásenie / upozornenie systému  
 

4 Zoznam elektronických služieb dostupných občanovi 

a podnikateľovi 
 
Zoznam elektronických služieb 

 
1. Registrovanie na portál Finančnej správy 
2. Používanie osobnej schránky daňového subjektu 
3. Poskytovanie informácii o saldokonte fyzickej osoby 
4. Spravovanie oprávnení v informačnom prostredí finančnej správy 
5. Získavanie prehľadu o plnení daňových povinností 
6. Informovanie sa o daňovom procese a plánovanej daňovej udalosti 
7. Verejné informovanie o daňových subjektoch 
8. Registrovanie subjektu k dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty a dani 

z poistenia 
9. Registrovanie subjektu k spotrebnej dani 
10. Podpora výmazu z obchodného registra 
11. Evidencia servisných organizácii 
12. Podávanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby 
13. Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel 
14. Podávanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty 
15. Podávanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej 

činnosti 
16. Podávanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň 
17. Registrovanie subjektu k dani z pridanej hodnoty pre skupinu platiteľov 
18. Používanie osobného účtu právnickej osoby (saldokonto) 
19. Spracovanie rozhodnutí z finančnej správy 
20. Daňové exekučné konanie 
21. Daňová kontrola 
22. Vyrubovanie daní 
23. Podávanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby 

zamestnanca (typ A) 
24. Podávanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby SZČO 

(typ B) 
25. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny 
26. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu 
27. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja 
28. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z piva 
29. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 
30. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z uhlia 
31. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z vína 
32. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani zo zemného plynu 
33. Podávanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve 
34. Podávanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve 
35. Poukazovanie percentuálneho podielu dane 
36. Platenie daní a poplatkov 
37. Podávanie žiadostí a podaní pre finančnú správu 

http://www.opis.gov.sk/
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5 Začíname 
 
Začíname 

 
K elektronickým službám, ktoré sú dostupné pre občana alebo podnikateľa, je 
možné pristupovať prostredníctvom viacerých portálov (PFS a ÚPVS): 
 
http://www.financnasprava.sk   
https://www.slovensko.sk  
 
Prístup k informáciám je logicky rozdelená do dvoch úrovní, a to pre 

- neautentifikovaného používateľa (neprihlásený do PFS) 

- autentifikovaného používateľa (prihlásený do PFS) 
 

1. Portál Finančnej správy SR - neautentifikovaný používateľ 
(verejne dostupné informácie a služby) 

 
Neprihlásený používateľ na PFS má možnosť pristupovať k poliam z hlavného 
menu, ktoré poskytujú nasledovné informácie:  
 

 
Obrázok: Hlavné menu 

1)  - Systém zobrazí úvodnú stránku PFS, prístupnú 
všetkým používateľom, teda aj neprihláseným (tzv. verejne dostupná zóna 
– VDS) 

2)  - Systém zobrazí všeobecné informácie o Finančnej 
správe, predovšetkým o jej štruktúre a orgánoch  FS. 

3)  - Systém zobrazí zoznam aktuálnych aj starších colných a 
daňových dokumentov, ktoré sú používané v colnom a daňovom konaní. 

4)   - Systém zobrazí informácie o kontaktoch finančnej správy a 
ako komunikovať s FS. 

5)  - V tejto časti finančná správa poskytuje najčastejšie kladené 
otázky a odborné informácie z oblasti ciel a daní. 

 
Neprihlásený používateľ má prístup k verejne dostupným službám 
a formulárom. 
 
Verejne dostupné služby a formuláre a ich funkcionalita je totožná 
s formulármi pre prihláseného používateľa. Základný rozdiel je v tom, že 
podanie (odoslanie podania na finančnú správu) je umožnené len prihlásenému 
používateľovi. Funkcionalita verejne dostupných formulárov dáva okrem 
možnosti vyplnenia, kontroly a vytlačenia dokumentu, ktorý môže byť následne 
doručený finančnej správe klasickou poštou aj možnosť uložiť si  formulár do 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
http://www.financnasprava.sk/
https://www.slovensko.sk/


 

9 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

počítača, napr. neúplné vyplnený a neskôr načítať údaje do formulára na PFS 
a pokračovať v jeho vypĺňaní. 

2. Portál Finančnej správy SR - autentifikovaný používateľ 
 
Prihlásený používateľ na PFS má možnosť pristupovať aj k poliam z hlavného 
menu, dostupné pre všetkých používateľov PFS.  
 

 
Obrázok: Hlavné menu 

1)  - Systém zobrazí úvodnú stránku PFS, prístupnú 
všetkým používateľom, teda aj neprihláseným (tzv. verejne dostupná zóna 
– VDS) 

2)  - Systém zobrazí všeobecné informácie o Finančnej 
správe, predovšetkým o jej štruktúre a orgánoch  FS. 

3)  - Systém zobrazí zoznam aktuálnych aj starších colných a 
daňových dokumentov, ktoré sú používané v colnom a daňovom konaní. 

4)   - Systém zobrazí informácie o kontaktoch finančnej správy a 
ako komunikovať s FS. 

5)  - V tejto časti finančná správa poskytuje najčastejšie kladené 
otázky a odborné informácie z oblasti ciel a daní. 

6) Prihlásený používateľ klikne voľbu  a systém zobrazí 
hlavnú obrazovku OIZ. 

 
Pomocou portálu Finančnej správy SR môže používateľ prostredníctvom 
modulu „Osobná internetová zóna (OIZ)“ elektronické komunikovať 
s finančnou správou. Modul OIZ poskytuje služby týkajúce sa interakcie medzi 
daňovým subjektom a jednotlivými agendami Finančnej správy, pri ktorých sa 
vyžaduje autentifikácia používateľa. Osobná internetová zóna predstavuje 
prvok, ktorý zabezpečí používateľovi v rozsahu jeho oprávnení prístup k 
elektronickým službám, správam a personálnym nastaveniam. 
 
Súčasťou modulu sú nasledovné služby zoskupené do tematických častí: 
 

 História komunikácie s funkčnosťami manažmentu podaní (Detail 
podania, Zobrazenie súvisiacich dokumentov, ...). Služba poskytuje 
prehľad o odoslaných dokumentoch, prijatých dokumentoch ako aj o 
neúspešne odoslaných dokumentoch 

 Profil používateľa – služby osobného nastavenia a editácie kontaktných 
údajov, služby umožňujúce riadiť pravidlá pre generovanie automatických 
upozornení o správach doručených do Schránky správ 

 Katalógy (Katalóg formulárov, Katalóg služieb) - komplexné služby 
súvisiace s podávaním elektronických formulárov - funkčnosti formulárov 

http://www.opis.gov.sk/
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oproti verejne dostupným službám rozširuje o možnosť podpísania (aj 
viacnásobného podpísania = viacerými používateľmi) elektronického 
dokumentu podania elektronickým podpisom (EP) alebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisom (KEP) 

 Koncepty - rozpracované dokumenty a podpísané dokumenty 

 Informácie o subjekte – informácie zahŕňajú základné údaje, všeobecné 
identifikátory (IČO, DIČ, Rodné číslo, Dátum narodenia, a pod.), 
identifikátory (IČ DPH, pre spotrebné dane Evidenčné číslo, Registračné 
číslo, Druh dane, Druh daňového subjektu, a pod.), zoznam daní subjektu, 
doplňujúce údaje, informácie o adrese a o právnych predchodcov subjektu   

 Schránka správ s funkčnosťami manažmentu správ (zobrazenie, 
potvrdenie prečítania správy, tlač, filtrovanie, triedenie, ...). schránka správ 
obsahuje aj úradné dokumenty, úradné oznámenia, upozornenia, 
informácie 

 Osobný účet - ktorého súčasťou sú výpis z osobného účtu, služba vydanie 
potvrdenia o stave OÚ a informácie o platení daní. Tieto služby umožňujú 
daňovému subjektu kontrolovať predpisy platieb, pripísané platby, ktoré 
posiela správcovi dane, ako aj ďalšie informácie ako sú napríklad 
nedoplatky 

 Spis subjektu - autorizovanému používateľovi s príslušným oprávnením 
„prístup k spisu“ (celému, resp. jeho časti) je umožnené v elektronickej 
forme, sprístupniť Obsah spisu, ktorý obsahuje dokumenty vzniknuté pri 
komunikácii medzi subjektom a finančnou správou. Tento prístup výrazne 
zvýši komfort daňovníka pri plnení jeho daňových povinností 

 Autorizácie a zastupovania - služby zabezpečujúce správu oprávnení 
používateľov portálu vo vzťahu k autorizovaným daňovým subjektom, ktoré 
zastupujú v rozsahu definovaných oprávnení 

 Autorizované služby - dlaždica autorizované služby zoskupuje externé 
služby, ktoré sú umiestnené mimo portálu finančnej správy. Odkazy na 
služby na dlaždici Autorizované služby sú dostupné v závislosti od 
zvoleného subjektu (napr. Lieh oznam, ISKZ, VAT Refund, MOSS, a pod. 

 Najbližšie daňové povinnosti – informovanie o plánovanej daňovej 
udalosti cez personalizovaný daňový kalendár pre daný daňový subjekt a 
pod. 

 
Vyššie uvedené služby sú dostupné pre subjekt, daňový subjekt, ktorým je 
osoba, ktorej daňový poriadok alebo osobitné daňové predpisy ukladajú 
povinnosti alebo priznávajú práva, a ktorý finančná správa (FS) vedie v 
centrálnom registri daňových subjektov 

- fyzická osoba podnikateľ (živnostník);  
- fyzická osoba občan - osoba majúca daňovú alebo odvodovú 

povinnosť, na základe vzniku povinnosti platiť alebo zrážať daň, alebo 
splnení povinnosti alebo pri využití práva podať podanie, ktorého 
spracovanie spadá do kompetencie daňového úradu (napríklad 
daňové priznanie typu A, vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej 
dane a pod.);  

- právnická osoba 
 
Vstup do OIZ 
Vstup do OIZ je umožnený len registrovaným používateľom. 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Prihlásenie 
1) Registrovaný používateľ PFS potvrdí na úvodne obrazovke PFS voľbu 

. 
2) Systém zobrazí okno s výberom autentifikácie. 

  
Obrázok: Obrazovka pre prihlásenie 

Prihlásenie je možné tromi spôsobmi, prostredníctvom: 

- Identifikátora a hesla 

- Zaručeným elektronickým podpisom (KEP) 

- Občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID) 
 
Príručka popisuje prvý spôsob prihlásenia prostredníctvom identifikátora 
a hesla.  
 
Pri druhom spôsobe prihlásenia prostredníctvom KEP sa realizujte 
podpísanie a odoslanie prihlasovacieho dokumentu, ktorý bude zobrazený po 
potvrdení voľby Odoslať  
 

 
Obrázok: Obrazovka pre prihlásenie prostredníctvom KEP 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Obrázok: Obrazovka pre podpísanie a odoslanie prihlasovacieho dokumentu 1. 

 
Prihlasovací dokument je potrebné Podpísať certifikátom typu ACA. 
 

 
Obrázok: Obrazovka pre podpísanie a odoslanie prihlasovacieho dokumentu 2. 

 
Potvrdením voľby OK je potrebné zadať ZEP PIN 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/


 

13 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

 
Obrázok: Obrazovka pre zadanie ZEP PIN 

 
, kde po korektnom zadaní tohto kódu prebehne podpísanie prihlasovacieho 
dokumentu. 
 

 
Obrázok: Obrazovka pre podpísanie a odoslanie prihlasovacieho dokumentu 3. 

 
Po stlačení voľby OK je používateľ prihlásení (a výbere subjektu, ak môže 
používateľ konať za viac ako jeden subjekt) a presmerovaný do OIZ.  
 
Poznámka/usmernenie k prihláseniu prostredníctvom KEP 
Používateľ sa môže prihlásiť prostredníctvom KEP aj v prípade, že sa 
registroval iným spôsobom (Registrácia vyplňovaním registračného formulára 
– formou podpísania dohody, Registrácia s eID). Viac detailov o možných 
spôsoboch registrácie je uvedených v tejto príručke, kapitola „6.1 Registrovanie 
na portál Finančnej správy“. 
Pre úspešné prihlásenie prostredníctvom KEP je v tomto prípade potrebné 
urobiť jeden z nasledujúcich krokov, aby prebehlo priradenie KEP k 
používateľskému účtu na PFS : 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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 Prihlásenie do PFS prostredníctvom KEP. V tom prípade je prvé 
prihlásenie neúspešné, o čom bude používateľ informovaný. Následne je 
potrebné počkať niekoľko minút a prihlásenie opakovať. 

 Manuálne „vloženie“ certifikátu do PFS. V tomto prípade sa musí 
používateľ prihlásiť iným spôsobom ako prostredníctvom KEP, a to 
pomocou „Identifikátora a hesla“, alebo „Ústredného portálu verejnej 
správy“ a manuálne „vložiť“ certifikát do PFS v OIZ voľba „Certifikáty“ 
(voľba v OIZ -> Profil používateľa -> záložka Certifikáty) a tlačidlo 

. Po úspešnom vložení certifikátu je možné sa prihlásiť aj 
prostredníctvom KEP. 

 
Pri prihlasovaní prostredníctvom eID (tretí spôsob prihlásenia 
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) je potrebné postupovať 
ako pri prihlasovaní na ÚPVS (použitie čítačky eID, zadanie BOK kódu), kde po 
úspešnom prihlásení (a výbere subjektu, ak môže používateľ konať za viac ako 
jeden subjekt) je používateľ následne presmerovaný naspať do PFS, kde 
potvrdí subjekt za ktorý ide konať tak ako je popísané pri prvom spôsobe – viď. 
Obrázok: Obrazovka pre výber daňového subjektu.  
 
Prihlásenie – Identifikátor a heslo 

1) Registrovaný používateľ PFS potvrdí voľbu pre 
zadanie prihlasovacích údajov: 

Názov položky  Povinnosť vyplnenia  Spôsob vyplnenia  

ID používateľa  Povinné  Zadaním textového 
reťazca  

Heslo  Povinné  Zadaním textového 
reťazca  

 

2) Registrovaný používateľ PFS potvrdí voľbu . 
3) Po úspešnom overení autentifikácie sa sprístupní OIZ. 
4) V hornej lište je uvedené meno Prihláseného používateľa a jeho 

identifikačný údaj  

5) Prihlásený používateľ ukončí prácu v OIZ potvrdením voľby . 
 
Prihlásenie - výber daňového subjektu 
1) Registrovaný používateľ PFS sa prihlási identifikátorom a heslom alebo 

kvalifikovaným certifikátom 
2) V prípade, že používateľ má autorizáciu k viacerým subjektom, systém 

vyzve používateľa na výber daňového subjektu, s ktorým chce používateľ 
pracovať 

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/profil-pouzivatela/certifikaty
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Obrázok: Obrazovka pre výber daňového subjektu 

 
3) Prihlásený používateľ vyberie daňový subjekt, s ktorým chce pracovať 

4) Prihlásený používateľ klikne na tlačidlo   
5) Systém sprístupní OIZ pre prihláseného používateľa a zvolený subjekt 
6) Zmenu zvoleného subjektu môže prihlásený používateľ vykonať kliknutím 

na názov firmy na hornej lište OIZ: 
 

 
Obrázok: Zobrazenie odkazu zvoleného subjektu 

7) Po kliknutí na názov firmy systém otvorí formulár pre výber subjektu, kde 
môže používateľ vykonať a potvrdiť zmenu. 

 
Následne po prihlásení do OIZ môže používateľ realizovať dostupné 
elektronické služby. Práca s OIZ je detailnejšie uvedená v rámci služby 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu. 

3. Portál Finančnej správy SR - systémové požiadavky  
 
Pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou v oblasti podávania 
dokumentov na Elektronické komunikačné rozhranie (EKR) správcu dane musí 
počítač používateľa spĺňať určité požiadavky: 

- nainštalovanú podporovanú verziu operačného systému, 

- nainštalovanú podporovanú verziu prehliadača, 

- povolený JavaScript, 

- nainštalovaný komponent pre elektronické podpisovanie dokumentov. 
 
Na splnenie týchto požiadaviek slúži služba „Overenie splnenia podmienok 
AES“, dostupná na webovej adrese: 
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-
splnenia-podmienok-pr 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-splnenia-podmienok-pr
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-splnenia-podmienok-pr


 

16 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

Podporovaný operačný systém: 

- Windows s nainštalovaným .NET  frameworkom verzia 4.0 a vyššie 
 
Podporované typy internetových prehliadačov: 

- Internet Explorer od verzie 7 

- Google Chrome od verzie 51 

- Mozilla Firefox od verzie 52  

- Opera od verzie 38 
 
V závislosti od verzie prehliadača je potrebné mať povolené spúšťanie ActiveX 
komponentov aplikácie D.Signer, resp. je potrebné mať nainštalovať aplikáciu 
D.Launcher. Aktuálne informácie o podporovaných prehliadačov a potrených 
nastaveniach sú dostupné na adrese:  
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-
splnenia-podmienok-pr  
 
Na vyššie uvedenej stránke je možné si overiť Výsledky kontroly pre Váš 
počítač 
 

 
Obrázok: Zobrazenie príkladu overenia výsledku kontroly pre Váš počítač 

Pre správne fungovanie musíte mať nainštalovaný komponent: 

- D.Signer/XAdES pre podpisovanie. 

- Aktuálna verzia aplikácie sú dostupné na https://www.slovensko.sk/sk/na-
stiahnutie 

 

4. ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy) 
 
Na ÚPVS portáli www.slovensko.sk uvedené informácie o poskytovaných 
elektronických službách Finančnou správou. Elektronické služby je možné 
realizovať len prostredníctvom PFS. Na ÚPVS používateľ nájde informáciu 
o predmetnej službe a webovú adresu, ktorá používateľa presmeruje na 
konkrétne miesto na PFS.  

 
Na ÚPVS je možné elektronické služby dohľadať 
prostredníctvom Lokátora elektronických služieb 

(https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu). Pre vyhľadanie elektronických 
služieb je potrebné napr. zadať v lokátore „Názov inštitúcie alebo úradu“ = 
„Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica“. Samozrejme je možné 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-splnenia-podmienok-pr
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-splnenia-podmienok-pr
https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie
https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie
http://www.slovensko.sk/
https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu
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použiť aj iné vyhľadávacie kritéria a ich kombinácie, napr. „Životná situácia“ = 
„Daň z príjmu“, ktorá je podoblasť „Financie“, a pod.  
 

 
Obrázok: Príklad zobrazenia služby na ÚPVS podľa kritéria „Názov elektronickej služby“  

 
Prihlasovanie na ÚPVS je možné len 
prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom, 

tzv. eID kartou, a na počítači je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu eID klient. 
eID klient umožní používateľovi prihlásenie s použitím eID (elektronický 
občiansky preukaz). Bez tejto aplikácie nie je možné pokračovať v prihlásení.  
 

 
 
Informácie o eID karte sú pre širokú verejnosť dostupné na adrese 
https://www.slovensko.sk/sk/eid/_eid-karta/.  
 
Postup na prihlásenie sa do elektronickej schránky ÚPVS je uvedený na adrese 
https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/postup-pri-prihlaseni-do-
elekt.  
 
Aplikácia eID klient je dostupná na stiahnutie na adrese 
https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.  
   

 

6 Popis jednotlivých služieb  

V príručke sú uvádzané URL adresy služieb, ako aj názvy Formulárov platné v čase tvorby príručky. Pri realizácií 

jednotlivých elektronických služieb a podaní je potrebné použiť URL adresy služieb a Formuláre za požadované 

zdaňovacie obdobie. 

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.slovensko.sk/sk/eid/_eid-karta/
https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/postup-pri-prihlaseni-do-elekt
https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/postup-pri-prihlaseni-do-elekt
https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie
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6.1 Registrovanie na portál Finančnej správy 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Registrovanie na portál Finančnej správy 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

Registrácia 
 
URL adresa služby:  
https://www.financnasprava.sk/sk/registracia-index 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
  

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod:  

 
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-
komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/prirucky-a-navody,  
 
konkrétne ide o video návod 
http://edane.drsr.sk/videonavody/Registracia/PFS-Registracia-final.htm  
 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba umožňuje absolvovať proces vedúci k vydaniu prihlasovacích údajov a 
vytvoreniu osobnej internetovej zóny (ďalej len „OIZ“).  
 
Registrácia používateľa portálu finančnej správy (ďalej len „PFS“) je proces, 
ktorý začína zadaním osobných údajov do registračného formulára a po ich 
spracovaní portálom a overením na príslušnom daňovom / colnom úrade sa 
fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy SR.  
 
Používateľovi je pridelený identifikátor používateľa (ID), ktorý mu spolu s 
heslom, zabezpečí vstup do PFS a po úspešnej autorizácií k subjektu  
možnosť komunikovať s orgánmi FS elektronickou cestou. Alebo, ak používateľ 
je vlastníkom certifikátu vydaného certifikačnou autoritou, po registrácii so 
KEPom sa môže okamžite prihlásiť do Osobnej internetovej zóny (ďalej OIZ) 
na PFS. Taktiež je možné registrovať sa na PFS prostredníctvom eID. 
 
Následne po prvej autorizácie používateľa k subjektu má používateľ prístup 
k schránke daňového subjektu, resp. daňových subjektov ku ktorým je 
používateľ OIZ autorizovaný.  
 
Samotná Registrácia prebieha nasledovným spôsobom: 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/registracia-index
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/prirucky-a-navody
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/prirucky-a-navody
http://edane.drsr.sk/videonavody/Registracia/PFS-Registracia-final.htm
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1. Používateľ si spustí webový prehliadač a zadá webovú adresu FS – 
www.financnasprava.sk . Otvorí sa domovská stránka FS. 

2. Stlačením tlačidla    (v pravom hornom rohu), sa 
používateľovi zobrazí obrazovka, kde má možnosť výberu spôsobu 
registrácie 

 

 
Obrázok: Spôsoby registrácie 

 

Pri registrácií „Registrácia s využitím občianskeho preukazu s 
elektronickým čipom (eID)“ a „Registrácia s využitím kvalifikovaného 
elektronického podpisu (KEP)“ prebieha registračný proces plne 
elektronicky bez nutnosti osobnej návštevy používateľa na DÚ/CÚ. Pri 
registrácií „Registrácia vyplňovaním registračného formulára“ je 
potrebná osobná návšteva DÚ/CÚ. 

 
3. V prípade výberu možnosti „Registrácia s využitím občianskeho 

preukazu s elektronickým čipom (eID)“, bude používateľ presmerovaný 
na prihlasovaciu stránku portálu ÚPVS, kde zvolí tlačidlo   

 a následne sa prihlási pomocou svojej eID karty. 
PFS načíta potrebné údaje používateľa z RFO. Údaje získané z eID karty 
sa vyplnia do príslušných polí registračného formulára, pričom údaje Meno, 
Priezvisko, Rodné číslo a Štát budú pre žiadateľa needitovateľné, ostatné 
údaje budú editovateľné. Používateľ doplní chýbajúce údaje potrebné 
k registrácií na PFS (E-mail, Heslo, Osobný identifikačný kód). 

 
V prípade výberu možnosti „Registrácia s využitím kvalifikovaného 
elektronického podpisu (KEP)“, sa zobrazí podpisový komponent s 
vizualizovaným elektronickým dokumentom s nasledujúcim upozornením: 
"Svojím podpisom vyjadrujete súhlas s tým, aby si Portál Finančnej správy 
(PFS) vyžiadal vaše identifikačné údaje z registra fyzických osôb a 
následne ich použil v procese registrácie na PFS". Užívateľ podpíše 
dokument svojím KEP-om. PFS načíta potrebné údaje používateľa z RFO. 
Údaje získané z certifikátu sa vyplnia do príslušných polí registračného 
formulára, pričom údaje Meno, Priezvisko, Rodné číslo a Štát budú pre 
žiadateľa needitovateľné, ostatné údaje budú editovateľné. Používateľ 
doplní chýbajúce údaje potrebné k registrácií na PFS (E-mail, Heslo, 
Osobný identifikačný kód). 
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V prípade výberu možnosti „Registrácia vyplňovaním registračného 
formulára“ je zobrazený formulár Registrácia na portál, v rámci ktorého 
je používateľ povinný vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú označené * : 

a. Meno, 
b. Priezvisko, 
c. E- mail (na ktorý budú používateľovi doručované správy 

a notifikácie), 
d. Štát, ( preddefinovaný Slovensko ) 
e. Obec, (zadajte začiatočné písmená názvu obce a vyberte obec ) 
f. PSČ (vyplní sa na základe obce, je možné prepísať), 
g. Ulica, (ak obec nemá ulice, zadajte názov obce ) 
h. Číslo domu, 
i. Typ identifikátora (je potrebné vybrať práve jeden identifikátor): 

i. Rodné číslo (zadajte v tvare yyyyyy/xxxx), alebo 
ii. Číslo identifikačnej karty, alebo 
iii. Číslo pasu, 

j. Heslo (volí si používateľ sám) – musí obsahovať min.8 znakov 
bez diakritiky v rozsahu 1 znak z množiny malých písmen [a-z], 1 
znak z množiny veľkých písmen [A-Z], 1 znak z množiny číslic 
[0-9]. Nepoužívajte diakritiku, ani medzery. 

k. Potvrdenie hesla – zopakujte heslo (kontrola správnosti) 
l. Osobný identifikačný kód (volí si používateľ sám), je to 

doplňujúci údaj registrovanej osoby, ktorý je potrebné zadať 
v rozsahu max 20 znakov, 

m. Captcha Control (opíšte znaky z obrázka), 
n. Používateľ musí súhlasiť so spracovaním osobných údajov - 

označte. 
 

Poznámka k vyplňovaniu povinných údajov:  
Pre zistenie formátu jednotlivých položiek stačí, ak sa používateľ nastaví 

myšou na zobrazený , ktorý sa nachádza na konci každej položky 
formulára. 

 
Ak niektorá z položiek nie je správne vyplnená resp. nemá správny formát 

systém zobrazí na konci políčka znak . 
 
4. Po zadaní všetkých povinných údajov v požadovanom formáte a stlačením  

tlačidla  zobrazeného na konci zobrazeného registračného 
formulára, používateľ ukončí registráciu na stránke  finančnej správy.  

 

Po stlačení tlačidla  je používateľ informovaný hláškou 
o zaevidivaní registrácie a nasleduje ďalší krok, a tým je zaslanie notifikačného 
mailu používateľovi. Tento prvý notifikačný mail je totožný pre všetky spôsoby 
registrácie. 
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Obrázok: Informácia o zaevidovaní registrácie 

 
Notifikačný e-mail (prvý) 
 
Potvrdením registračného formulára systém zaeviduje údaje, ktoré používateľ 
zadal a odošle používateľovi na e-mailovú adresu zadanú v registračnom 
formulári prvý notifikačný e-mail s predmetom „Prijatie registračných údajov“.  
 
V e-maily sa nachádza informácia o úspešnom zaevidovaní registračných 
údajov. Zároveň sú uvedené inštrukcie pre pokračovanie v registračnom 
procese prostredníctvom aktivácie registrácie. Aktiváciu registrácie je 
potrebné vykonať do 24 hodín od zaslania registračného formulára, kliknutím 
na linku, vloženú do e-mailu. 
  
Ak používateľ nestihne aktivovať registráciu do 24 hodín, systém zruší 
platnosť aktivačného odkazu uvedeného v prvom notifikačnom e-maily. O čom 
používateľ dostane mailovú informáciu. e-mail s predmetom „Zrušenie 
registrácie systémom“. 
 

 
Obrázok: Prvý notifikačný mail 

 
Aktivácia registrácie 
 
Ak používateľ pokračuje v procese registrácie, otvorí sa stránka v prehliadači 
s needitovateľným registračným formulárom naplneným údajmi, ktoré 
používateľ zadal a odoslal v registračnom formulári. 
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Obrázok: Aktivácia registrácie – Registračné údaje 

 
Tieto údaje by mal vo vlastnom záujme prekontrolovať, aby registračný proces 
prebehol úspešne. Je na to upozornený aj oznamom v spodnej časti stránky: 
„Uvedené údaje ste zadali v registračnom formulári.  
 
Stlačením tlačidla „Aktivovať registráciu“ bude pokračovať registračný proces. 

 
 
Zrušenie registrácie 
 
Ak používateľ zistí, že niektorý z údajov je nesprávny alebo sa z nejakého 
dôvodu rozhodne registráciu zrušiť, tak použije tlačidlo „Zrušiť registráciu“. 
Zobrazí sa okno s informáciou o zrušení registrácie. Do e-mailu dostane 
informáciu o zrušení registračného procesu používateľom s predmetom 
„Zrušenie registrácie žiadateľom“. 
 

 
Obrázok: Zrušenie registrácie 

 
Ak zadal nesprávne údaje, registráciu môže ihneď opakovať. 
 
1. Aktivácia registrácie vyplňovaním registračného formulára (bez eID 

a bez KEP) 
 
Ak používateľ nie je vlastníkom eID ani KEP (certifikátu), tak pokračuje po 
kontrole údajov v registračnom procese stlačením tlačidla „Aktivovať 
registráciu“. Po tejto aktivácií sa používateľovi zobrazí okno s informáciou 
o aktivovaní registrácie a je mu zaslaný druhý notifikačný mail. 
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Obrázok: Informácia o aktivovaní registrácie 

 
Notifikačný e-mail (druhý) 
 
Doručením druhého notifikačného e-mailu používateľ ukončil registráciu 
v rámci verejne dostupnej stránky finančnej správy.  
 
Doručený notifikačný e-mail s predmetom „Potvrdenie registrácie“ si prosím 
vytlačte a riaďte sa uvedenými pokynmi. V tomto prípade je používateľ/žiadateľ 
povinný na dokončenie registrácie navštíviť daňový/colný úrad. 
 

 
Obrázok: Druhý notifikačný mail 

 
Dokončenie registrácie – notifikačný e-mail (tretí) 
 
Používateľ, ktorý navštívil pracovisko daňového/colného  úradu, tak v tom 
prípade mu pracovník DÚ/CÚ dokončí jeho registráciu overením identifikačných 
údajov a dokumentov potrebných k registrácii a autorizuje ho na subjekt. 
 
Systém vygeneruje prihlasovací údaj pre používateľský účet (ID používateľa), 
ktorý zašle na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári. Notifikačný 
e-mail (tretí) s predmetom „Zaslanie prihlasovacích údajov“. 
 

 
Obrázok: Tretí notifikačný mail 

 
2. Aktivácia registrácie so KEPom 
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Pri registrácií KEP-om (certifikátom), používateľ pokračuje stlačením 
„Aktivovať registráciu“. Pri tomto spôsobe sa zjednoduší celý registračný proces 
a nemusí navštíviť na dokončenie registrácie a vygenerovanie prístupu, 
pracovisko daňového/colného úradu. 
 
Po tejto aktivácií sa používateľovi zobrazí okno s informáciou o aktivovaní 
registrácie a je mu zaslaný druhý notifikačný mail. 
 

 
Obrázok: Informácia o aktivovaní registrácie 

 
Notifikačný e-mail (druhý) 
 
Po aktivovaní registrácie so KEPom bude zaslaný používateľovi na e-mailovú 
adresu uvedenú v registračnom formulári, druhý notifikačný e-mail 
s predmetom „Potvrdenie dokončenia registrácie so KEPom“. 
 

 
Obrázok: Druhý notifikačný mail 

 
Doručením druhého notifikačného e-mailu používateľ ukončil registráciu 
v rámci verejne dostupnej stránky finančnej správy.  
 
E-mail obsahuje link, ktorý zobrazí hlavnú stránku PFS. Používateľ sa môže 

prihlásiť kliknutím na tlačidlo . Otvorí sa prihlasovací formulár 
a zvolí možnosť „Zaručený elektronický podpis“. 
 
Ak v procese overovania údajov pri registrácii so KEPom došlo k nezhode 
– napr. duplicita registrácie alebo nesúhlasia údaje z registračného formulára 
s údajmi v certifikáte, používateľ dostane ako druhý e-mail, e-mail s predmetom 
„Zamietnutie registrácie systémom“, v ktorom je uvedený dôvod zamietnutia 
a výzva na kontaktovanie systémovej podpory FS. 
 
Ak je registrácia akceptovaná, používateľ dostane pridelene ID, prihlási sa do 
OIZ a kde ma používateľ dostupný jediný formulár – „Žiadosť o autorizáciu na 
DS/CREg subjektu“. Túto žiadosť po odoslaní znova spracuje poverený 
pracovník finančnej správy. Ak je žiadosť spracovaná pozitívne, používateľ o 
autorizácii na subjekt dostane notifikáciu e-mailom. Bližší popis autorizácie je 
uvedený nižšie. 
 
3. Aktivácia registrácie s eID 
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Pri registrácií s eID, používateľ pokračuje stlačením „Aktivovať registráciu“. Pri 
tomto spôsobe sa zjednoduší celý registračný proces a nemusí navštíviť na 
dokončenie registrácie a vygenerovanie prístupu, pracovisko 
daňového/colného úradu. 
 
O úspešnej registrácií je používateľ informovaný hláškou. 

 
Obrázok: Informácia o úspešnej registrácií 

 
Notifikačný e-mail (druhý) 
 
Po aktivovaní registrácie s eID je zaslaný používateľovi na e-mailovú adresu 
uvedenú v registračnom formulári, druhý notifikačný e-mail s predmetom 
„Potvrdenie dokončenia registrácie so EPom / eID kartou“. 
 

 
Obrázok: Druhý notifikačný mail 
 

Doručením druhého notifikačného e-mailu používateľ ukončil registráciu 
v rámci verejne dostupnej stránky finančnej správy.  
 
E-mail obsahuje link, ktorý zobrazí hlavnú stránku PFS. Používateľ sa môže 

prihlásiť kliknutím na tlačidlo . 
 

Týmto je proces registrácie používateľa PFS ukončený. Ďalším voliteľným 
krokom je prvá autorizácia sa k subjektu/subjektom prostredníctvom „Žiadosti o 
autorizáciu“. 
 
Proces prvej autorizácie používateľa k subjektu po registrácií 
Po skončení registrácie sa používateľ prihlási do svojho konta. Pre 
pokračovanie je potrebne sa autorizovať k daňovému subjektu, aby 
používateľovi bolo umožnené podávať podania za daný subjekt. Používateľovi 
je v OIZ prístupná len voľba „Žiadosť o autorizáciu“ v rámci dlaždice 
„Autorizácie“ a „Správy“. 
 
V tomto uvádzanom prípade sa používateľ chce autorizovať k FO, ktorá si 
účet vytvorila.  
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Obrázok: OIZ neexistujúcej autorizácie k subjektu 
 

Kliknutím na  v rámci dlaždice “Autorizácie a zastupovania” 
a podkategórie „Moje autorizácie k subjektom“ sú zobrazené dve možnosti 
autorizácie – daňový subjekt, alebo subjekt spotrebných dani. 
 

Obrázok: Žiadosť o autorizáciu 
 

 
Obrázok: Žiadosť o autorizáciu pre daňový subjekt, alebo subjekt pre spotrebné dane 

 
Používateľ si zvoli autorizáciu k daňovému subjektu, kde je následne zobrazený 
formulár „Žiadosti o autorizáciu“, v ktorom sú predvyplnene údaje, ktoré FS 
pozná  z procesu registrácie (v tomto príklade sú vyčiernene). 
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Obrázok: Žiadosť o autorizáciu na daňový subjekt 

 
Používateľ vyplní formulár zvolí dôvod autorizácie – Osobne konanie. 

 
Obrázok: Žiadosť o autorizáciu na daňový subjekt – osobne konanie 
 

Po vyplnení používateľ odošle formulár, kde dostane oznámenie, 

 
 
a notifikáciu, že podanie bolo odoslane. 

 
 
Autorizáciu musí ešte následne povoliť pracovník FS. Po povolení používateľ 
vidí všetky formuláre v závislosti od a autorizácie. 
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Obdobným spôsobom je potrebné postupovať pri „Žiadosti o autorizáciu na 
subjekt pre spotrebné dane“. 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 

 

6.2 Používanie osobnej schránky daňového subjektu 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné pracovať v prostredí portálu 
finančnej správy prostredníctvom OIZ (vyplňovať formuláre, zasielať podania 
elektronicky a prezerať dostupné informácie) a taktiež je možné v prípade 
potreby zmeniť pravidlá komunikácie s finančnou správou.  
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 
URL adresa služby:  
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona 
 
Navigácia k službe - zmena pravidiel komunikácie:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna  
 Profil používateľa 

 
URL adresa služby:  
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/profil-
pouzivatela/zakladne-udaje/_0#  
 
Služba je dostupná od 1.1.2014.  
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod:  
 

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba osobná schránka sprístupňuje daňovému subjektu centrálny prístupový 
bod a zónu pre používanie ostatných elektronických služieb finančnej správy. 
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Ide o prezentačný, portálový priestor, prístupný používateľovi cez internet. 
Schránka vznikne a aktivuje sa po registrácii a autorizácií na portáli finančnej 
správy. Prístup ku schránke je chránený cez autorizované prihlasovanie.  
 
Osobná schránka zlučuje služby, funkcie a komunikáciu medzi subjektom a 
finančnou správou. Schránka je postavená na kontextovej architektúre, čo 
znamená, že vzhľad a možnosti schránky sú rozdielne pre jednotlivé role 
prihláseného subjektu.  
 
V rámci funkcionality osobnej schránky si môže používateľ nastavovať a meniť 
pravidlá komunikácie pre služby finančnej správy. 
 
1. Používanie OIZ 
 
Pred používaním OIZ musí byť používateľ prihlásený (autentifikovaný). 
Prihlásenie do OIZ je popísané v časti príručky „Začíname“ (kapitola 5.). 
V tejto časti príručky je uvedené samotné používanie a práca s OIZ.  
 
 
Základný vzhľad OIZ (Osobná internetová zóna) 
 
Základné menu OIZ je rozdelené do  farebne odlíšiteľných zón (dlaždíc): 
 

Obrázok: Dlaždice OIZ 

 Profil používateľa  

 Najbližšie daňové udalosti 

 Schránka správ (správu, úradne dokumenty, a pod.) 

 Autorizácie 

 Spis subjektu 

 Katalógy (formulárov a služieb) 

 História komunikácie (odoslané a prijaté dokumenty) 

 Subjekt (zoznam daní subjektu a informácie o subjekte) 

 Osobný účet (výpis z účtu, potvrdenia a platenie daní) 

 Autorizované služby 

 Podania (rozpracované, podpísané, a pod.) 
 
Popis ovládania OIZ 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/


 

30 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

 
Výber dlaždice 
Používateľ si vyberie, s ktorou dlaždicou chce pracovať umiestnením kurzora 
myši na konkrétnu dlaždicu. Vyberie si napr. História komunikácie – Prijaté 
dokumenty. Kliknutím na zobrazený link sa mu zobrazia Prijaté dokumenty 
v Histórii komunikácie.  

 
Obrázok: Príklad dlaždice OIZ 

 
Výber konkrétneho záznamu zo zoznamu 
1) Ak chce Prihlásený používateľ vybrať konkrétny záznam zo zoznamu, 

musí záznam označiť kliknutím na voľbu  v riadku daného záznamu – 
napr. Moje autorizácie k subjektom – viď. obr. nižšie: 

2) Systém aktivuje možné voľby platné pre vybraný záznam (napr.  

funkcionalita , ktorá nie je prístupná, pokiaľ používateľ 
neoznačí záznam podľa bodu č. 1. 

 

 
 
Zoznamy – vyhľadávacie kritériá 
1) Systém poskytuje pre ľahšiu orientáciu v zoznamoch, možnosť ich 

filtrovania   Napr. pre vyhľadanie konkrétneho formulára v Katalógu 
formulárov je k dispozícii nasledovná filtrovacia obrazovka: 
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2) Používateľ zadáva príslušné vyhľadávacie kritériá: 

 

3) Prihlásený používateľ potvrdí voľbu  - pre zobrazenie zoznamu 
podľa zadaných filtrovacích podmienok. 
 

4) Systém má uložené formuláre v stromovej štruktúre. Ak chce Prihlásený 
používateľ otvoriť a pracovať s formulárom, je nutné rozkliknúť jednotlivé 
kategórie  (agendy).  

5) Prihlásený používateľ nastaví kurzor myši napr. na tlačidlo voľby  

  a klikne, aby sa dostal do podúrovne 
Agendy.  

 

6) Prihlásený používateľ zobrazí detail formulára kliknutím na ikonu     . 
 

7) Pre zobrazenie detailu konkrétnej položky zoznamu použije používateľ 

tlačidlo , ktoré je zvyčajne umiestnené na konci riadku s príslušným 
záznamom. 

 
Zobraziť stránku  

Názov položky Povinnosť vyplnenia Spôsob vyplnenia 

Oblasť Nepovinné Výberom zo zoznamu 

Agenda Nepovinné Výberom zo zoznamu 

Názov verzie 
formulára 

Nepovinné Zadaním textového reťazca 

Zobraziť aj staré 
verzie 

Nepovinné Zaškrtávacie pole 
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Ak systém zobrazí zoznam na viac ako jednu stranu, medzi jednotlivými 
stranami je možné prechádzať pomocou lišty  v dolnej časti zoznamu: 

. 
 
Bublinová nápoveda (tooltip) 

Po nastavení kurzora myši na ikonu , systém zobrazí nápovedu vo forme 
bublinovej nápovedy.  
 
Captcha 
Captcha je plne automatický test k odlíšeniu počítača od ľudí.  
1) Systém zobrazí obrázok s definovaným textom. 
2) Používateľ opíše zobrazený text do príslušného poľa. 
 

 
Funkcionality pre prácu s formulárom 
1) Systém kontroluje správnosť vyplnených údajov na logickej úrovni. 
2) V prípade, ak Prihlásený používateľ zadá nesprávnu hodnotu formulára, 

systém označí pole červeným rámčekom 

 a v spodnej časti formulára vypíše 
nápovedu  

3) Všetky povinné polia pre vyplnenie sú označené hviezdičkou .  
4) Pri práci s elektronickými formulármi Prihlásený používateľ používa voľby 

umiestnené v ľavej časti obrazovky:  
 

Systém informuje o type spracovávaného 
formulára. 
 
Systém informuje o stave otvoreného 
formulára. 
 
 
Systém umožňuje pridať Prílohy / Podpisy 
k formuláru. 
 
 
 

Systém uloží vyplnený formulár na úložisko portálu FS 
ako koncept. Potom sa da k nemu dostať v sekcii 

Koncepty / Rozpracované dokumenty 
 
Systém vymaže formulár z úložiska portálu FS, alebo 
je ho možné zmazať aj v sekcii Koncepty / 

Rozpracované dokumenty 
 

Názov položky Povinnosť vyplnenia Spôsob vyplnenia 

Captcha  Povinné Opísaním textu z obrázka/ z 
audionahrávky pre nevidiacich 

Audiocaptcha Nepovinné Kliknutím na tlačidlo 

Nová captcha Nepovinné Kliknutím na tlačidlo 

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/


 

33 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

Systém umožní používateľovi podpísať formulár 
kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

 
Systém umožní používateľovi odoslanie podpísaného 
formulára do elektronickej podateľne FS SR. 

 
Systém umožní podpísanie formulára elektronickou 
značkou a odoslanie podpísaného formulára do 

elektronickej podateľne FS SR. 
 

Link (odkaz) na inštaláciu 
komponentov potrebných k použitiu 
elektronického podpisu. 

 
Systém zobrazí poučenie k príslušnému el. formuláru. 
 

Systém skontroluje správnosť vyplnených povinných polí formulára. V prípade 
nájdených chýb, systém zobrazí názvy chybných položiek červenou farbou 
v spodnej časti formulára. 
 

Systém umožní používateľovi vyplnený formulár 
vytlačiť. 
 
Systém vynuluje obsah formulára, ktorý je potom 
pripravený k vyplneniu. 
 
Prihlásený používateľ  môže vyplniť riadky formulára 
nielen manuálne, ale aj kliknutím na toto tlačidlo, kedy 

sú do formulára importované dáta zo súboru vo formáte XML. 
 

Prostredníctvom tohto tlačidla je možné uloženie 
vyplneného formulára do súboru formátu XML. 

 
Katalóg formulárov 
Katalóg formulárov predstavuje dynamické rozšírenie ponuky modulu Osobná 
internetová zóna o dostupné elektronické formuláre v rozsahu oprávnení 
používateľa a vybraného subjektu. 
Katalóg formulárov umožňuje vyplnenie, podpísanie a podanie zvoleného 
elektronického formulára. 
 
1) Prihlásený používateľ v ľavom menu zvolí záložku Katalóg 

formulárov/Katalóg formulárov, alebo klikne na dlaždicu Katalóg 
formulárov. 

2) Systém zobrazí zoznam elektronických formulárov v stromovej štruktúre 
podľa Oblasti, Agendy, Verzie elektronického formulára. 
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Obrázok: Zoznam kategórií formulárov 

3) Používateľ zvolí výberové podmienky a potvrdí  . 
 

 
4) Systém na základe výberových podmienok zobrazí zoznam formulárov. 
 
 
Vyplnenie formulára 
1) Prihlásený používateľ rozbalí jednotlivé kategórie a vyberie formulár, 

s ktorým bude pracovať kliknutím na ikonu.  

Názov položky Povinnosť vyplnenia Spôsob vyplnenia 

Oblasť Nepovinné Výberom zo zoznamu 

Agenda Nepovinné Výberom zo zoznamu 

Názov verzie formulára Nepovinné Vyplnením poľa 

Zobraziť aj staré verzie Nepovinné Zaškrtnutím poľa 
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2) Systém zobrazí zvolený formulár a predvyplní príslušné položky formulára 
(spravidla sú to: identifikátory subjektu, názov subjektu, adresa, daňový 
úrad a pod. – závisí to od formulára). 

3) Prihlásený používateľ vyplní hodnoty do polí formulára. 
 

 
Obrázok: Panel pre ovládanie formulára 

Kontrola formulára 
1) Po vyplnení formulára prihlásený používateľ potvrdením tlačidla 

 overí správnosť vyplnených údajov. V prípade 
kritických alebo logických chýb budú tieto chyby farebne označené a bude 
uvedený zoznam chýb s popisom. 

 
Tlač formulára 

1) Prihlásený používateľ zvolí voľbu .  
2) Ak formulár obsahuje viacero opakujúcich sa strán – napr. DMV, SPD 

formuláre - systém zobrazí oznam - Na základe Vašej požiadavky o 
vytlačenie obsahu formulára bol vytvorený balíček obsahujúci PDF súbory 
vyplnené Vami zadanými údajmi. V prípade opakujúcich sa strán môže byť 
týchto PDF súborov viac a spolu tvoria úplný obsah vyplneného tlačiva. 
Vytvorí sa zip súbor, ktorý obsahuje viacero pdf súborov, ktoré spolu tvoria 
obsah formulára. 
Tieto po otvorení môže používateľ vytlačiť na tlačiarni a dostane tak 
podaný formulár v tlačenej podobe. 

3) Ak sa jedná o formulár, ktorý nemá opakujúce sa strany, napr. DP DPH, 
tak sa vygeneruje súbor vo formáte pdf, ktorý môže používateľ po otvorení 
priamo vytlačiť, alebo uložiť. 

 
Načítanie formulára zo súboru 

1) Prihlásený používateľ zvolí voľbu . 
2) Zobrazí sa dialógové okno pre výber súboru. Potvrdením vybraného 

súboru sa údaje prenesú do formulára. 
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Uloženie formulára do súboru 

1) Prihlásený používateľ zvolí voľbu . 
2) Zobrazí sa dialógové okno pre výber úložiska XML štruktúry súboru. 
3) Prihlásený používateľ zadá názov a uloží dáta. 

 
Vymazanie údajov 

1) Prihlásený používateľ zvolí voľbu . 
2) Systém odstráni údaje vyplnené používateľom. Hodnoty formulárových 

polí, ktoré sú predvyplnené na základe údajov z Registra daňových 
subjektov, ostávajú zachované. 

 
Zobrazenie poučenia k formuláru 

1) Prihlásený používateľ zvolí voľbu . 
2) Systém zobrazí poučenie k príslušnému el. formuláru. 
 
Uloženie formulára na PFS 
1) Prihlásený používateľ môže uložiť rozpracovaný alebo podpísaný formulár 

zvolením voľby  na PFS. 
2) Rozpracovaný dokument je možné prehliadať v sekcii Koncepty / 

Rozpracované dokumenty. V prípade, že je dokument podpísaný KEP-om, 
formulár bude uložený v sekcii Koncepty / Podpísané dokumenty. 

3) Uložené formuláre sú k dispozícii používateľom autorizovaným na ten istý 
subjekt v závislosti od právneho titulu konania a autorizácie používateľa. 
Podpísaný a uložený formulár je možné podpísať ďalším KEP-om. 
Podpísaný a uložený formulár je možné editovať len ak sa existujúci 
podpis/podpisy zrušia. 

 
Zmazanie formulára z PFS 

1) Prihlásený používateľ zvolí voľbu . Voľba je prístupná 

až po uložení formulára na PFS (voľba ). 
2) Formulár je odstránený z uložených formulárov v sekcii Uložené podania / 

Rozpracované.  
 
Podanie formulára so KEP-om 

1) Prihlásený používateľ zvolí voľbu  . 
2) Zobrazí sa podpisový komponent s obsahom formulára a možnosťou 

podpísať. 
! Pre podávanie so KEPom je potrebné, aby boli nainštalované podpisové 
komponenty. Ak nie sú, aplikácia používateľa na to upozorní a zobrazí link na 
inštaláciu podpisovacích komponentov 
       Prihlásený používateľ klikne na link. 
       Systém otvorí novú obrazovku s komponentami pre inštaláciu. 
       Prihlásený používateľ nainštaluje komponent podľa verzie svojho OS. 
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3) Prihlásený používateľ podpíše elektronický formulár svojim kvalifikovaným 
certifikátom. 

4) Prihlásený používateľ môže:  
o podať formulár do elektronickej podateľne zvolením voľby 

„Podať“ alebo 
o  v prípade potreby viacnásobného podpisovania zvolí voľbu 

„Uložiť na PFS“. Systém uloží formulár na PFS do Uložené 
podania / Podpísané, odkiaľ je možné ďalšie podpisovanie 
formulára a následné podanie pomocou voľby „Podať“. 

   

5) Prihlásený používateľ zvolí voľbu   po tom, ako 
podpísal formulár KEP-om. 

6) Podpísaný formulár systém odošle do elektronickej podateľne Finančnej 
správy SR. 

 
!  Je nevyhnuté zrealizovať vždy prvotné prihlásenie prostredníctvom nového 
kvalifikovaného podpisového certifikátu (KEP) pre účely el. podpisovania 
a podávania dokumentov s využitím tohto KEP. 
 
Príklad/vysvetlenie: Mám nový certifikát. Rozhodol som sa podávať el. 
dokumenty prostredníctvom tohto certifikátu KEP. Musím zrealizovať prvotné 
prihlásenie do osobnej internetovej zóny (OIZ) prostredníctvom tohto certifikátu 
KEP. Po prihlásení môžem začať el. podávať dokumenty a podpisovať s týmto 
KEP. Následne počas doby platnosti tohto certifikátu KEP už sa môžem 
prihlasovať do OIZ cez ID a heslo alebo cez tento KEP. Ak mi skončí platnosť 
tohto KEP-u a získam nový certifikát KEP, musím celý postup prvotného 
prihlásenia cez nový KEP do OIZ realizovať odznova. 
 
Podanie formulára EZ-ou 
Voľba Podať EZ-ou je prístupná používateľom autorizovaným k subjektu, ktorý 
má s Finančnou správou SR podpísanú Dohodu o elektronickej komunikácii 
a pridelenú elektronickú značku. 

1) Prihlásený používateľ zvolí voľbu .  
2) Formulár bude podpísaný elektronickou značkou a následne odoslaný do 

elektronickej podateľne Finančnej správy SR. 
 

Kontrola identifikátorov subjektu pred podaním 
1) Prihlásený používateľ podáva formulár EZ-ou alebo podpísaný KEP-om. 
2) Následne prebehne kontrola na zhodu identifikátorov subjektu z kontextu 

prihláseného používateľa a identifikátorov vyplnených vo formulári. 
3) V prípade nezhody je používateľ upozornený oznámením. Údaje, ktoré 

zadal do formulára je potrebné skontrolovať a podanie zopakovať. 
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4) V prípade zhody systém podpísaný formulár odošle do elektronickej 

podateľne Finančnej správy SR. 
 
Pridanie prílohy formulára 
1) Ak pre daný typ elektronického formulára je možné pridávať prílohy, budú 

v časti Prílohy/Správa príloh prístupné voľby na výber a uloženie súboru. 

 
Obrázok: Správa príloh 

2) Prihlásený používateľ zvolí voľbu „Pridať novú prílohu z disku“, zobrazí sa 
nasledovné okno: 

 
Obrázok: Správa príloh – Načítanie súboru  

Prihlásený používateľ vyberie súbor a potvrdí voľbu  . 
Prebehne kontrola na povolený formát prílohy. Ak je úspešná, príloha bude 
pridaná do Zoznamu naviazaných príloh. Ak príloha má nepovolený formát, je 
používateľ na to upozornený. Formulár sa dá podať, len s povolenými formátmi 
príloh, ktoré sa môžu v závislosti od formulára líšiť. 
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2. Zmena pravidiel komunikácie s finančnou správou 
 
Používateľ OIZ ma prístup k svojim aktuálnym nastaveniam potrebným pre 
komunikáciu s Finančnou správou. Niektoré z týchto nastavení je možné 
upraviť a to spôsobom popísaným nižšie.  
 
Profil používateľa 
Zobrazenie základných údajov používateľa, prístup k zmene hesla 
a notifikáciám. 
 
Základné údaje 
1) Prihlásený používateľ v menu zvolí záložku Profil používateľa/Základné 

údaje. 
2) Systém zobrazí okno so základnými údajmi Prihláseného používateľa: 

 Titul 

 Meno a priezvisko 

 Typ identifikátora (Rodné číslo, Číslo identifikačnej karty, Číslo pasu) 

 Adresa 
 

 
Obrázok: Profil používateľa / Základné údaje 

 
3) Základné údaje (Meno a priezvisko, údaje identifikátora) je možné 

aktualizovať podpisom KEPom na základe údajov uvedených 

v podpisovom certifikáte – kliknutím na tlačidlo  Zobrazí sa 

okno s tlačidlami  a . Po kliknutí na tlačidlo Odoslať je 
nutné, aby používateľ podpísal zmenu údajov svojím certifikátom, čím 
dôjde k aktualizácii.  
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Obrázok: Profil používateľa - Zmena údajov 

 
O výsledku aktualizácie údajov je používateľ informovaný oznamom napr. 
o úspešnom aktualizovaní údajov.  

 
 
Kontaktné údaje 
Prihlásený používateľ v menu zvolí záložku Profil používateľa/Kontaktné 
údaje. 
1) Systém zobrazí okno s kontaktnými údajmi Prihláseného používateľa. 

 
2) Prihlásený používateľ zadá nové kontaktné údaje a potvrdí voľbu 

. 
3) Zobrazí sa hláška o úspešnej zmene údajov. 
 

 
Obrázok: Nastavenie kontaktných údajov 

 
Zmena hesla 
1) Prihlásený používateľ v menu zvolí záložku Profil používateľa/Zmena 

hesla. 
2) Systém zobrazí okno s možnosťou pre zmenu hesla. 

 
3) Prihlásený používateľ zadá správne pôvodné heslo, nové heslo a potvrdí 

voľbu   
4) Po kontrole nového hesla a overovacieho hesla sú zmenené údaje 

uložené. 

Názov položky Povinnosť vyplnenia Spôsob vyplnenia 

E-mail Nepovinné Vyplnením poľa 

Telefónne číslo Nepovinné Vyplnením poľa 

 

Názov položky Povinnosť vyplnenia Spôsob vyplnenia 

Pôvodné heslo Povinné Vyplnením poľa 

Nové heslo Povinné Vyplnením poľa 

Nové heslo - 
overenie 

Povinné Vyplnením poľa 
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Obrázok: Nastavenie nového hesla 

 
Osobný identifikačný kód 
1) Prihlásený používateľ v menu zvolí záložku Profil používateľa/Osobný 

identifikačný kód. 
2) Systém zobrazí okno s možnosťou pre zmenu osobného identifikačného 

kódu. 

 
3) Prihlásený používateľ zadá nový osobný identifikačný kód a potvrdí voľbu 

. 
4) Zmenený údaj je uložený. 
 

 
Obrázok: Nastavenie osobného identifikačného kódu 

 
Notifikácie 
Notifikácia je proces, kedy je na štandardnú mailovú adresu používateľa, ktorú 
má uvedenú v profile, doručený e-mail, obsahujúci informáciu, že používateľovi 
prišla správa do schránky správ v OIZ. Notifikujú sa len správy, ktoré signalizujú 
problémy so spracovaním podaní. 
 
Prihlásený používateľ si môže nastaviť/zrušiť zasielanie notifikačných e-mailov 
pre tieto typy upozornenia (Odmietnutie podania, Neprijatie podania, Chyba pri 
odosielaní, Prijatie zásielky ).  
 
Notifikácia „Prijatie zásielky“ je dokument, ktorý vytvára iný systém FS a ktorý 
vstupuje do elektronickej podateľne z interného prostredia FS a je určená pre 

Názov položky Povinnosť vyplnenia Spôsob vyplnenia 

Osobný identifikačný 
kód 

Povinné Vyplnením poľa 
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konkrétny subjekt/používateľa. Aktuálne majú túto vlastnosť iba protokol z KV 
DPH a zásielky z IS KZ.  
 
Napr., v prípade chyby v KV (kontrolný výkaz) DPH, kontrolný systém KVDPH 
vygeneruje „Notifikačný protokol KVDPH" (ide o chybový protokol generovaný 
IS KVDPH). Ak má používateľ aktivovanú notifikáciu „Prijatie zásielky“, tak 
o tom dostane e-mail na mailovú adresu uvedenú v Profile používateľa / 
Kontaktné údaje. 
 
Nastavenie notifikácií: 
1) Prihlásený používateľ v menu zvolí záložku Profil 

používateľa/Notifikácie. 
2) Systém zobrazí zoznam upozornení s možnosťou Povoliť/Zakázať. 

 

3) Prihlásený používateľ zaškrtne vybrané pole a potvrdí voľbu . 
4) Zmenené údaje sú uložené. 
 

 
Obrázok: Nastavenie možných notifikácií 

 
Certifikáty 
Ak prihlásený používateľ je vlastníkom certifikátu/ov, zobrazí sa ich zoznam.  

Názov položky Povinnosť vyplnenia Spôsob vyplnenia 

Odmietnutie podania Nepovinné Zaškrtnutím poľa 

Neprijatie podania Nepovinné Zaškrtnutím poľa 

Chyba pri odosielaní Nepovinné Zaškrtnutím poľa 

Prijatie zásielky Nepovinné Zaškrtnutím poľa 
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Ak nevlastní certifikát, zobrazí sa príslušný informačný text. 

 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

6.3 Poskytovanie informácii o saldokonte fyzickej osoby 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Poskytovanie informácii o saldokonte fyzickej osoby 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 
 

 

 občan (G2C) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné získať informácie 
saldokonte fyzickej osoby. 
 
Navigácia k službe – osobný účet:  
Titulná stránka  

Osobná internetová zóna  
 Osobný účet 

Výpis z osobného účtu 
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URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/osobny-ucet/vypis-
z-osobneho-uctu 
 
Navigácia k službe – vydanie potvrdenia o stave osobného účtu:  
Titulná stránka  

Osobná internetová zóna  
 Osobný účet 

Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu 
 

URL adresa služby:  
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/osobny-ucet/vypis-
z-osobneho-uctu/_potvrdenie  
 
Služba je dostupná od 31.10.2015. Informácie poskytované v rámci tejto služby 
budú dostupné od dátumu, ktorý uverejní finančná správa na jej webovom sídle. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod:  
 

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba poskytuje výpis z osobného účtu (saldokonto) fyzickej osoby 
podnikateľa (živnostníka) a fyzickej osoby občana - daňového subjektu (občana 
podávajúceho napríklad daňové priznanie typu A, vyhlásenie na poukázanie 
podielu zaplatenej dane a pod.) daňových položiek pre každý registrovaný 
daňový subjekt. Subjekt prostredníctvom služby získava vzdialený prístup k 
elektronickým zoznamom daňových položiek, ktoré vznikajú počas daňových 
procesov.  
 
Daňový subjekt získava prístup k týmto informáciám : 

1. Sumárny stav osobného účtu 
2. Detailný výpis pre vybraný druh dane 
3. Detail vybranej položky osobného účtu 

 
Služba je sprístupnená v OIZ z odkazu „Výpis z osobného účtu“ v dlaždici 
„Osobný účet“. 
 

 
Obrázok: Dlaždica Osobný účet – obsahuje linku na Saldokonto 

 
V rámci sumárneho výpisu je zobrazená celková suma osobného účtu, ktorá je 
ďalej rozdelená na sumárny stav saldokonta podľa jednotlivých druhov daní s 
možnosťou zobrazenia detailu pre celkový stav/vybraný druh dane, resp. 
zobrazenie položiek, tvoriacich saldokonto za vybraný druh dane. Aktuálna 
celková suma osobného účtu je rozdielom medzi vyrubenou a uhradenou 
sumou. 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Teda systém zobrazí  prehľad Saldokonto -  OÚD (osobný účet daňovníka), 
v ktorý obsahuje zoznam účtov a ich príslušné aktuálne stavy  

- Osobný účet - číslo účtu/celková suma,  
- Druh dane - číslo účtu/celková suma,  
- Neidentifikované - suma. 

Každá  položka má prístupnú  voľbu  (detail stavu účtu). Taktiež každá 
položka pre konkrétny druh dane má prístupnú aj voľbu 

 (Zobrazenie výpisu obratov), ktorá je prístupná až po 

výbere konkrétnej dane, napr.  . 

Používateľovi je prístupná aj voľba  
(Vytvorenie potvrdenia o stave účtu). 
 

 
Obrázok: Výpis z osobného účtu (saldokonto) s postranným menu 

 

  

    
Obrázok: Výpis z osobného účtu (saldokonto)  

 
Detail stavu osobného účtu 
Systém umožňuje zobrazenie detailu celkového stavu osobného účtu, ktorý 
obsahuje nasledovné položky: 

- Celková suma – aktuálna celková suma osobného účtu  
- Vyrubené - celková suma vyrubenej dane alebo dane na úhradu 

http://www.opis.gov.sk/
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- Uhradené - uhradená suma 
- Neuhradené – neuhradená suma ako rozdiel "Vyrubené" - Uhradené", 

ďalej v členení na "Pred splatnosťou" (neuhradený zostatok pre 
predpisy v stave pred termínom splatnosti) a "Po splatnosti" 
(neuhradený zostatok pre predpisy v stave po splatnosti) 

- Zábezpeka na daň - suma zábezpeky na daň (len suma zloženej 
zábezpeky) 

- Neidentifikované - suma neidentifikovateľných platieb a daňových 
preplatkov na osobnom účte 

 

Obrázok: Detail celkového stavu osobného účtu  

 
Detailu stavu účtu pre druh dane 
Systém umožňuje zobrazenie detailu stavu účtu pre druh dane, ktorý obsahuje 
pre príslušný vybraný druh dane nasledovné položky: 

- Celková suma – aktuálna celková suma osobného účtu 
- Vyrubená daň - celková suma vyrubenej dane alebo dane na úhradu 
- Uhradené – uhradená suma 
- Neuhradené – neuhradená suma ako rozdiel "Vyrubená daň" - 

"Uhradené", ďalej v členení na "Pred splatnosťou" (neuhradený 
zostatok pre predpisy v stave pred termínom splatnosti) a "Po 
splatnosti" (neuhradený zostatok pre predpisy v stave po splatnosti) 

- Zábezpeka na daň - suma zábezpeky na daň (len suma zloženej 
zábezpeky) 
 

 
Obrázok: Detail stavu účtu pre vybraný druh dane 

 
Výpis obratov osobného účtu 
Systém ponúka zobrazenie výpisu pre vybraný druh dane. Výpis obsahuje 
zobrazenie všetkých obratov (predpisy, sankčné predpisy, úroky z omeškania, 
úroky z odkladu) za vybraný druh dane pre autorizovaného používateľa.  
 
Zoznam obratov pre druh dane obsahuje nasledovné položky: 

- typ operácie  

http://www.opis.gov.sk/
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- variabilný symbol 
- suma 
- dátum splatnosti 
- dátum poslednej úhrady 
- stav úhrady 
- neuhradená suma 

 
Používateľ má k dispozícii možnosť filtrovať údaje na základe zadaných 
výberových kritérií, ktorými sú typ operácie, dátum splatnosti, dátum úhrady, 
stav úhrady, variabilný symbol a suma. 
 

 
Obrázok: Výpis obratov účtu pre vybraný druh dane 

 
Používateľ má možnosť na každý záznam zoznamu prostredníctvom voľby 

 (detail) zobraziť si detailné údaje obratu. Taktiež je umožnené 

používateľovi vytlačiť zoznam, resp. detail prostredníctvom voľby  (Tlač). 
 
Detailu predpisu 
Systém taktiež poskytuje údaje detailu vybraného predpisu, v rámci ktorého sú 
zobrazené nasledovné položky: 

- Evidenčné číslo subjektu  
- Registračné číslo subjektu  
- Typ predpisu  
- Druh dane  
- Suma  

http://www.opis.gov.sk/
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- Variabilný symbol  
- Dátum splatnosti  
- Zdaňovacie obdobie  
- Referenčné číslo - predstavuje referenciu na predpis (evidenčné číslo 

pohľadávky vysporiadanej po splatnosti), ku ktorej bol predpis sankcie 
vystavený 

- Aktuálne uhradená suma 
- Dátum poslednej úhrady 
- Neuhradená suma. 

 

 
Obrázok: Detail predpisu 

 
Funkčnosť na získanie potvrdenia je sprístupnená len oprávneným osobám 
(štatutár/osobné konanie, osoby s oprávnením Osobný účet – vytváranie 
výstupov). 
 
Získanie potvrdenia o stave účtu 
Systém umožňuje používateľovi získať potvrdenie o stave osobného účtu. Táto 
funkcionalita v portáli PFS je prístupná prostredníctvom voľby 

 v dlaždici „Osobný účet“ a časti „Výpis z osobného 
účtu“. 
 

 
Obrázok: Informácia o vytvorení potvrdenia o stave účtu 

 
Výstup zo služby nie je automatický on-line dostupný, ale až z časovým 
oneskorením. Po potvrdení používateľom je systémom na pozadí vytvorený 
elektronický dokument, ktorý je následne doručený používateľovi do „Spisu 
subjektu“. Používateľ je o procese vytvárania potvrdenia informovaný hláškami: 

http://www.opis.gov.sk/
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- Informácia o vytvorení potvrdenia o stave účtu vám bude doručená do 
schránky správ (v prípade úspešného spracovania) 

- Odoslanie požiadavky na vytvorenie potvrdenia nebolo úspešné. 
Zopakujte vyžiadanie potvrdenia neskôr (v prípade neúspešného 
spracovania) 

- Vaša požiadavka o vytvorenie potvrdenia je už evidovaná a bude 
vybavená.  Dnes už nie je možné žiadať o potvrdenie o stave osobného 
účtu (v prípade opakovanej požiadavky na vytvorenie potvrdenia 
v priebehu jedného dňa 

 

 
Obrázok: Príklad hlášky v prípade opakovanej žiadosti o vytvorenie potvrdenia 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

6.4 Spravovanie oprávnení v informačnom prostredí finančnej správy 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Spravovanie oprávnení v informačnom prostredí finančnej správy 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné nastavovať oprávnenia 
informačnom prostredí finančnej správy pre seba k subjektom v PFS ako 
nastavovať autorizačné role pre inú fyzickú osobu na základe svojho vzťahu k 
daňovým subjektom. 
 
Navigácia k službe – moje autorizácie:  
Titulná stránka  

Osobná internetová zóna  
 Moje autorizácie 

Moje autorizácie k subjektom 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/autorizacie/moje-
autorizacie-k-subjektom  

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/autorizacie/moje-autorizacie-k-subjektom


 

50 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

Navigácia k službe – správa autorizácií:  
Titulná stránka  

Osobná internetová zóna  
Správa autorizácií subjektu 

 
URL adresa služby:  
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-
zona/autorizacie/autorizacie-subjektu   
 
Služba je dostupná od 1.1.2014.  
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod:  
 

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

Služba umožňuje v rámci osobnej schránky nastavovať fyzickej osobe všetky 
práva pre služby, spojené s využívaním osobnej schránky. Je možné nastaviť 
práva k prezeraniu údajov, alebo ku generovaniu elektronických dokumentov. 
Služba umožňuje delegovanie práv na iných používateľov.  
 
Nastavovanie práv (vrátane vypovedania) je možné realizovať nižšie 
popísaným postupom. Zoznam aktuálne nastavených práv je možné si zobraziť 
v časti Moje autorizácie. V tejto voľbe je následne možné meniť aktuálne 
nastavenia. Nastavovanie prístupu (autorizácie subjektu) pre fyzické osoby 
k subjektu je popísané v časti Autorizácie subjektu. 
 
1. Moje autorizácie 
Zoznam autorizácií prihláseného používateľa k subjektom v PFS. V tejto voľbe 
je používateľovi zobrazený zoznam daňových subjektov ku ktorým má prístup. 
 
Moje autorizácie k subjektom 
1) Prihlásený používateľ v menu zvolí záložku Moje autorizácie/Moje 

autorizácie k subjektom. 
2) Systém zobrazí prehľad všetkých autorizácií používateľa k subjektom. 

 
Obrázok: Moje autorizácie k subjektom 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/autorizacie/autorizacie-subjektu
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Vypovedanie autorizácie 
1) Prihlásený používateľ označí subjekt, pre ktorého chce vypovedať 

autorizáciu. 

2) Systém sprístupní voľbu . 

3) Prihlásený používateľ zvolí voľbu  pre vypovedanie 
autorizácie. 

4) Systém zobrazí správu pre potvrdenie vypovedania označenej autorizácie. 
5) Prihlásený používateľ potvrdí vypovedanie označenej autorizácie kliknutím 

na „OK“. 
6) Systém odstráni autorizáciu k subjektu. 

 
Poznámka: Ak prihlásený používateľ má právny titul konania „Štatutárny orgán“ 
alebo „Osobné konanie“, nie je možné vypovedať jeho autorizáciu. V tomto 
prípade sa zobrazí informácia: 

 
 
 
2. Autorizácie subjektu 
Zobrazenie zoznamu aktuálnych autorizačných rolí používateľa (osoby) na 
základe vzťahu používateľa (osoby) k daňovým subjektom, t.j. zoznam 
fyzických osôb, ktoré majú prístup k informáciám a môžu realizovať podania (v 
závislosti od pridelených oprávnení). 
 
Správa autorizácií subjektu 
1) Prihlásený používateľ si v menu zvolí záložku Autorizácie subjektu/Správa 

autorizácií subjektu. 
2) Systém zobrazí zoznam autorizovaných používateľov k daňovému 

subjektu. 

 
Obrázok: Zoznam autorizovaných používateľov 

3) Prihlásený používateľ má možnosť pridať alebo odobrať autorizovaného 
používateľa:

. 
Detail autorizácie subjektu 

1) Prihlásený používateľ kliknutím na voľbu  príslušného 
autorizovaného používateľa otvorí detail autorizácie subjektu. 

2) Systém zobrazí detail autorizácie subjektu. 

http://www.opis.gov.sk/
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Pozn.: Pre zmenu údajov existujúcej autorizácie je potrebné v obrazovke 
autorizácií subjektu najprv odobrať používateľa a následne pridať novú 
autorizáciu používateľa s upravenými údajmi. 
 
Pridanie autorizovaného používateľa k subjektu 
Slúži na autorizáciu ďalších osôb k subjektu. Autorizujúci musí mať vo svojej 
autorizácii povolené „Splnomocňovanie na splnomocnenie“ 

1) Prihlásený používateľ zvolí voľbu . 
2) Systém zobrazí okno pre vyhľadanie používateľa na základe Mena, 

Priezviska a Osobného identifikačného kódu.  

 
Obrázok: Vyhľadanie používateľa 

3) Prihlásený používateľ vyplní všetky položky (kontroluje sa úplná zhoda – 

doporučuje sa vyplniť presne) a zvolí voľbu .   
 

 
4) Systém zobrazí informácie o zvolenom používateľovi. 
5) Prihlásený používateľ určí agendu pre novú autorizáciu: 

 Všeobecná autorizácia – zaškrtnúť v prípade autorizácie na 
celú agendu 

 Právny titul konania – zvoliť jednu z možností: „Poverená 
osoba“ alebo „Zákonný zástupca/opatrovník“ 

 Autorizácia na agendy – zaškrtnúť príslušné možnosti 
v prípade obmedzenej agendy 

Pozn.: Ak nie je zaškrtnutá možnosť „Všeobecná autorizácia“, pre 
obmedzenie agendy je potrebné priradiť aspoň jeden záznam z agendy. 

6) Prihlásený používateľ zvolí voľbu . 
7) Systém zobrazí novú autorizáciu v zozname autorizácií k subjektom. 

 
Odobratie autorizovaného používateľa  
 
1) Prihlásený používateľ označí autorizovaného používateľa, ktorého chce 

odobrať zo subjektu a zvolí voľbu . 
2) Systém zobrazí správu pre potvrdenie odobratia autorizovaného 

používateľa. 
3) Prihlásený používateľ potvrdí odobratie autorizovaného používateľa 

kliknutím na „OK“. 

Názov položky Povinnosť 
vyplnenia 

Spôsob vyplnenia 

Meno Povinné Zadaním textového reťazca 

Priezvisko Povinné Zadaním textového reťazca 

Osobný identifikačný kód Povinné Zadaním textového reťazca 

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/


 

53 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

4) Systém odoberie autorizovaného používateľa zo zoznamu autorizovaných 
používateľov. 

 
Pozn.: Odobrať je možné iba autorizovaných používateľov, ktorí majú právny 
titul konania „Poverená osoba“ alebo „Zákonný zástupca/opatrovník“. 
V opačnom prípade sa zobrazí oznam: 

 
 
 
Proces prvej autorizácie používateľa k subjektu po registrácií 
Po skončení registrácie sa používateľ prihlási do svojho konta. Pre 
pokračovanie je potrebne sa autorizovať k daňovému subjektu, aby 
používateľovi bolo umožnené podávať podania za daný subjekt. Používateľovi 
je v OIZ prístupná len voľba „Žiadosť o Autorizáciu“ v rámci dlaždice „Moje 
Autorizácie“ a „Správy“. 
 
V tomto uvádzanom prípade sa používateľ chce autorizovať k FO, ktorá si účet 
vytvorila.  

  
Obrázok: OIZ neexistujúcej autorizácie k subjektu 
 

Kliknutím na “Žiadosť o Autorizáciu” v rámci dlaždice “Moje Autorizácie” sú 
zobrazené dve možnosti autorizácie – daňový subjekt, alebo subjekt 
spotrebných dani. 
 

 
Obrázok: Žiadosť o autorizáciu 

http://www.opis.gov.sk/
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Používateľ si zvoli autorizáciu k daňovému subjektu, kde je následne zobrazený 
formulár „Žiadosti o autorizáciu“, v ktorom sú predvyplnene údaje, ktoré FS 
pozná  z procesu registrácie (v tomto príklade sú vyčiernene). 
 

 
Obrázok: Žiadosť o autorizáciu na daňový subjekt 

 
Používateľ vyplní formulár zvolí dôvod autorizácie – Osobne konanie. 
 

 
Obrázok: Žiadosť o autorizáciu na daňový subjekt – osobne konanie 
 

Po vyplnení používateľ odošle formulár, kde dostane oznámenie, 

 
 
a notifikáciu, že podanie bolo odoslane. 

http://www.opis.gov.sk/
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Autorizáciu musí ešte následne povoliť pracovník FS. Po povolení používateľ 
vidí všetky formuláre v závislosti od a autorizácie. 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

6.5 Získavanie prehľadu o plnení daňových povinností 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Spravovanie oprávnení v informačnom prostredí finančnej správy 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné pracovať v prostredí portálu 
finančnej správy, získať rôzne poskytované prehľady a ako aj personalizované 
informácie o plánovaných daňových udalostiach. 
 
Navigácia k službe – história komunikácie:  
Titulná stránka  

Osobná internetová zóna  
História komunikácie 

Odoslané dokumenty 
Prijaté dokumenty 

 
URL adresa služby:  
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/historia-
komunikacie 
 
Navigácia k službe – spis subjektu:  
Titulná stránka  

Osobná internetová zóna  
 Spis subjektu 

Obsah spisu 
 
URL adresa služby: 

http://www.opis.gov.sk/
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https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/spis-
subjektu/obsah-spisu 
 
Služba je dostupná od 31.10.2015. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod:  
 

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 

Služba umožňuje daňovému subjektu získať aktuálny prehľad o plnení 
daňových povinností v jednotlivých zdaňovacích obdobiach, prehľad o všetkých 
dokumentoch viažucich sa k jednotlivým daňovým a správnym konaniam 
týkajúcich sa daňového subjektu. Služba poskytuje predvolený výber prehľadov 

a štatistík, podľa úrovne používateľských oprávnení a nastavených rolí v PFS. 
Služba umožňuje export a tlač všetkých relevantných dokumentov do formátu 
podľa výberu.  

V rámci služby ma používateľ prístup k elektronickej komunikácií medzi ním 
a finančnou správou realizovanej prostredníctvom PFS vrátane odpovedí na 
realizované podania, ktoré sú prezentované ako História komunikácie.  Ku 
ďalším konkrétnym dokumentom v rámci komunikácie s finančnou správou má 
používateľ prístup prostredníctvom Spisu subjektu. V časti Daňový kalendár 
má používateľ prístup k personalizovaným informáciám o plánovaných 
daňových udalostiach. 
 
História komunikácie 
 
Odoslané dokumenty 
1) Prihlásený používateľ v menu zvolí záložku História 

komunikácie/Odoslané dokumenty. 
2) Systém zobrazí zoznam podaní zvoleného daňového subjektu v závislosti 

od oprávnení používateľa na dáta súvisiace so zvoleným daňovým 
subjektom.  
Ak má prihlásený používateľ právny titul konania „štatutárny orgán“ alebo 
„osobné konanie“, systém zobrazí zoznam všetkých podaní za daňový 
subjekt. 
Ak má prihlásený používateľ právny titul konania „poverená osoba“ alebo 
„zákonný zástupca/opatrovník“, systém zobrazí len zoznam vlastných 
podaní. 

 
Obrázok: Odoslané dokumenty 
 

3) Prihlásený používateľ nastaví výberové podmienky a zvolí voľbu 

. 
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4) Systém zobrazí zoznam vyhovujúci zadaným výberovým kritériám. 
5) Prihlásený používateľ zvolí zobrazenie detailu podania kliknutím na ikonu 

„Lupa“. 
6) Systém zobrazí detail podania. 
 

Obrázok: Detail podania 

Prijaté dokumenty 
1) Prihlásený používateľ v menu zvolí záložku História komunikácie/Prijaté 

dokumenty. 
2) Systém zobrazí zoznam potvrdení o prevzatí podania zvoleného daňového 

subjektu v závislosti od oprávnení používateľa na dáta súvisiace so 
zvoleným daňovým subjektom.  
Ak má prihlásený používateľ právny titul konania „štatutárny orgán“ alebo 
„osobné konanie“, systém zobrazí zoznam všetkých potvrdení za daňový 
subjekt. 
Ak má prihlásený používateľ právny titul konania „poverená osoba“ alebo 
„zákonný zástupca/opatrovník“, systém zobrazí len zoznam vlastných 
potvrdení. 

3) Prihlásený používateľ nastaví výberové podmienky a zvolí voľbu 

. 

 
4) Systém zobrazí zoznam vyhovujúci zadaným výberovým kritériám. 

 
Obrázok: Prijaté dokumenty a potvrdenia 
 

Názov položky Povinnosť vyplnenia Spôsob vyplnenia 

Dátum od: Nepovinné Výberom z kalendára 

Dátum do: Nepovinné Výberom z kalendára 

Evidenčné číslo Nepovinné Vyplnením poľa 

Typ podania Nepovinné Výberom zo zoznamu 

Agenda Nepovinné Výberom zo zoznamu 

 

Názov položky Povinnosť vyplnenia Spôsob vyplnenia 

Dátum od: Nepovinné Výberom z kalendára 

Dátum do: Nepovinné Výberom z kalendára 

Evidenčné číslo Nepovinné Vyplnením poľa 

Typ podania Nepovinné Výberom zo zoznamu 

Agenda Nepovinné Výberom zo zoznamu 
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5) Prihlásený používateľ zvolí zobrazenie detailu podania kliknutím na ikonu 
„Lupa“.  

6) Systém zobrazí detail potvrdenia: 
 

 
Obrázok: Detail potvrdenia 

 
Spis subjektu 
Funkčnosť spisu je dostupná na základe nastavených oprávnení. Doručovanie 
je realizované a sprístupnené pre samotného používateľa, reprezentujúceho 
daňový subjekty a taktiež pre používateľov konajúcich v mene daňového 
subjektu, resp. za daňové subjekty v rámci OIZ zóny portálu Finančnej správy 
(PFS). 
 
Služba je sprístupnená v OIZ z odkazu „Zoznam dokumentov spisu“ v dlaždici 
„Spis subjektu“, resp. z odkazu „Správy“, „Úradne dokumenty“, „Upozornenia“ 
a „Informácie“ v dlaždici „Schránka správ“. Všeobecné platí, že po zaslaní 
dokumentu do Spisu subjektu je daňový subjekt notifikovaný aj správou. 
 

 
Obrázok: Dlaždica Spis subjektu 

 

 
Obrázok: Dlaždica Schránka správ 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Zoznam dokumentov spisu 

 

 
Obrázok: Zoznam dokumentov spisu 

 
V OIZ v časti Spis subjektu je zobrazený Zoznam dokumentov dostupný 
prostredníctvom odkazu Obsah spisu subjektu. Zoznam obsahuje základné 
informácie ako evidenčne číslo, dátum prijatia/doručenia, typ dokumentu 
a smer komunikácie, podľa ktorých je možné aj vyhľadávať dokumenty v spise. 
 
Ďalej funkcionalita spisu umožňuje zobrazenie súboru, uloženie súboru, 
zobrazenie detail elektronického dokumentu vrátane zoznamu príloh, export 
dokumentu, vytlačenie dokumentu, vytvorenie výstupu zo spisu, zobrazenie 
detailu dokumentu spisu (napr. veľkosť, dátum a čas vytvorenia, a podobne) o 

http://www.opis.gov.sk/
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danom dokumente, prípadne zoznam všetkých príloh dokumentu spisu a 
zoznam dokumentov, súvisiacich s vybraným dokumentom spisu.  
 
Dokumenty v zozname sú primárne zoradené chronologicky podľa dátumu ich 
podania/doručenia od najnovších po najstaršie. V prípade, že autorizovaný 
používateľ má pridelené aj oprávnenie na vytváranie výstupov zo spisu, tak 
môže vytvoriť výstup (export, alebo vytlačiť) z aktuálne načítaného zoznamu 
dokumentov spisu. 
 

Prostredníctvom lupy je umožnené zobraziť detail dokumentu v spise. 
 

 
Obrázok: Detail dokumentu v spise 

 

Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť Detail podania. 
 

 
Obrázok: Detail podania 

 

Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť 
zaslaný/prijatý dokument do/z finančnej správy. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Zobrazenie elektronického dokumentu 
 

Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť potvrdenie 
o zaslaní/prevzatí elektronického dokumentu do/z finančnej správy. V tomto 
prípade je zobrazená voľba systému História komunikácie – časť Prijaté 
dokumenty. 
 

 
Obrázok: Zobrazenie potvrdenia zaslania/prevzatia dokumentu 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

6.6 Informovanie sa o daňovom procese a plánovanej daňovej udalosti 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Informovanie sa o daňovom procese a plánovanej daňovej udalosti 
 

http://www.opis.gov.sk/
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7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné pracovať v prostredí portálu 
finančnej správy, získať rôzne poskytované prehľady a ako aj personalizované 
informácie o plánovaných daňových udalostiach. 
 
Navigácia k službe – daňové udalosti:  
Titulná stránka  

Osobná internetová zóna  
Najbližšie daňové udalosti 

 
URL adresa služby:  
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/najblizsie-danove-
udalosti 
 
Služba je dostupná od 31.10.2015. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod:  
 

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba umožňuje daňovému subjektu získať informácie o daňovom procese a 
plánovanej daňovej udalosti v najbližšom období z daňového kalendára. Služba 
poskytuje predvolený výber prehľadov za obdobie a typ daňovej udalosti, 
daňovému subjektu poskytuje aj bližší popis daňovej udalosti. 
 
V časti Daňový kalendár má používateľ prístup k personalizovaným 
informáciám o plánovaných daňových udalostiach.  
 
Daňový kalendár 
 
Služba štandardne zobrazuje všetky daňové udalosti, ktoré nastanú  do 
jedného mesiaca od aktuálneho dátumu. Používateľ však má možnosť rozsah 
zobrazenia daňových udalostí meniť prostredníctvom zmeny resp. vyplnenia 
vyhľadávacích kritérií: dátum od, dátum do, druh dane, obdobie a typ daňovej 
udalosti.  
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Obrázok: Daňový kalendár v časti Najbližšie daňové udalosti 

 

 
Obrázok: Daňový kalendár 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
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6.7 Verejné informovanie o daňových subjektoch 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Verejné informovanie o daňových subjektoch 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Predmetná služba je verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k službe 
nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

Elektronické služby 
Verejne dostupné elektronické služby 

Informačné zoznamy 
 
URL adresa služby:  
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy  
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba poskytuje riadený prístup k informáciám finančnej správy pre verejnosť. 
Používateľ má možnosť prístupu k evidovaným informáciám o konkrétnom 
daňovom subjekte v miere, akú dovoľuje platná legislatíva. Informácie o 
registrovaných daňových subjektoch sú prístupné priamo na portáli finančnej 
správy.  
 
Služba poskytuje príslušné informácie o konkrétnom daňovom subjekte, ako i 
zoznamy subjektov s príslušnou charakteristikou, rozdelené do skupín: 

- Online informačné zoznamy 
- Informačné zoznamy na stiahnutie 
- Sprostredkované informačné zoznamy 
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Obrázok: Informačné zoznamy 
 
Poznámka: Zoznam poskytovaných zoznamov sa môžu meniť.  

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 

 

6.8 Registrovanie subjektu k dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty a 

dani z poistenia 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Registrovanie subjektu k dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty a dani z 
poistenia 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné sa registrovať pre viaceré 
typy daní.  
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 

http://www.opis.gov.sk/
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URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/REG_DAN    
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Registrovanie subjektu k dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty a dani z 
poistenia 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.416.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014.  
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba poskytuje pre daňovníka možnosť podať žiadosť o registráciu alebo 
zrušenie registrácie, oznámiť zmeny týkajúce sa registrácie alebo zmeny 
týkajúce sa identifikačných údajov. Uvedené aktivity je umožnené realizovať pre 
konkrétnu daň, a to jednoduchým spôsobom prostredníctvom jednotného 
formulára. Umožnené je registrovať sa  fyzickej, alebo právnickej osobe, k dani 
z príjmov, k dani z pridanej hodnoty (DPH) a dani z poistenia. 

Po registrácií je žiadateľovi finančnou správou pridelené a doručené 
identifikačné číslo daňového subjektu na príslušnú daň. 

 
Spracovanie registrácie je umožnené dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Registrovanie subjektu k dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty a dani z 
poistenia 
Pri registrácií je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
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Oblasť Register 

Agenda Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z 
poistenia 

Názov 
verzie 
formulára 

Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie 
registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z 
poistenia 

Formulár Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie 
registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z 
poistenia - ver.2019 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára na registráciu dane 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o registráciu, ktorú žiadateľ 
vypĺňa a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 
6.2 Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
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Obrázok: Detail formulára na registráciu dane 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
V rámci procesu registrácie služba umožňuje subjektu zadať jeho bankové 
číslo v tvare IBAN, aby tak splnil požiadavky finančnej správy. 
 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby Registrácie sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa 
na portáli PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
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Obrázok: Detail formulára na registráciu dane 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola a zmazanie obsahu formulára) dostupné v spodnej časti 
formulára. 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá detail 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
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6.9 Registrovanie subjektu k spotrebnej dani 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Registrovanie subjektu k spotrebnej dani 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné sa registrovať pre viaceré 
typy daní.  
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 

URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/SPD_REG    
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Registrácia na spotrebné dane 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.433.html 
 
Všeobecné podanie - Spotrebné dane 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.330.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014.  
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba poskytuje pre daňovníka možnosť podať žiadosť o registráciu, vydanie 
povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, zrušenie registrácie alebo 

http://www.opis.gov.sk/
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povolenia na spotrebnú daň. Uvedené aktivity je umožnené realizovať 
prostredníctvom jednotného formulára.  

Prostredníctvom služby Všeobecné podanie – Spotrebné dane, je umožnené 
realizovať zaradenie do evidencie, oznámenie zmien, zrušenie evidencie na 
spotrebnú daň subjektom, ktoré majú povinnosť byť správcom dane, ktorým je 
colný úrad, evidované. 

Po registrácií, resp. zaradení do evidencie, je žiadateľovi finančnou správou 
pridelené a doručené identifikačné číslo daňového subjektu na príslušnú daň. 

 
Spracovanie registrácie je umožnené dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 

Registrácia na spotrebné dane 
Pri registrácií je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Register 

Agenda Registrácia na spotrebné dane 

Názov 
verzie 
formulára 

Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, 
oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia 
na spotrebnú daň 

Formulár Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, 
oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia 
na spotrebnú daň (platná od 2019) 
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Obrázok: Vyhľadanie formulára na registráciu dane 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o registráciu, ktorú žiadateľ 
vypĺňa a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 
6.2 Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára na registráciu dane 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
V rámci procesu registrácie služba umožňuje subjektu zadať jeho bankové 
číslo v tvare IBAN, aby tak splnil požiadavky finančnej správy. 

http://www.opis.gov.sk/
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Všeobecné podanie – Spotrebné dane 
Pri podaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 Možnosti 
prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov je 
potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Podanie pre FS – Správa spotrebných daní 

Názov 
verzie 
formulára 

Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej 
republiky 

Formulár Všeobecné podanie – Spotrebné dane 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára na všeobecné podanie 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie – Spotrebné dane aj so spôsobom 
označenia chybne vyplnených polí 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby Registrácie sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa 
na portáli PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára na registráciu dane 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola a zmazanie obsahu formulára) dostupné v spodnej časti 
formulára. 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá detail 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
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6.10 Podpora výmazu z obchodného registra 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podpora výmazu z obchodného registra 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 
 

 

 podnikateľ (G2B) 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať nasledovné 
aktivity: 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/DAN_VSE  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
 
Všeobecné podanie - Správa daní 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.329.html 
 
Všeobecné podanie - Spotrebné dane 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.330.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba umožňuje realizovať aktivity, ktoré súvisia s ukončovaním činnosti 
daňového subjektu a následnou žiadosťou o výmaz z obchodného registra. 
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Služba umožňuje obojstrannú interakciu medzi daňovým subjektom a správcom 
dane, ktorým je daňový úrad a colný úrad, formou podania žiadosti daňového 
subjektu o vydanie súhlasu správcu dane k návrhu na výmaz z obchodného 
registra. Po akceptovaní žiadosti je vydaný a doručený súhlas.  
 
Služba sa realizuje prostredníctvom Všeobecného podania: 
- Všeobecné podanie - Správa daní 
 
Spracovanie podania žiadosti a podania je umožnené dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Všeobecné podanie – Správa daní 
Pri podaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 Možnosti 
prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov je 
potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Podanie pre FS – Správa daní 

Názov 
verzie 
formulára 

Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej 
republiky 

Formulár Všeobecné podanie – Správa daní 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára na všeobecné podanie 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 

http://www.opis.gov.sk/
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Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie – Správa daní 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
Formulár podania obsahuje položky v súlade s typom podania. Náhľad detailu 
formulára uvedený je v časti 2. pre verejne dostupné služby. 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa na portáli 
PFS.  
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie – Správa daní 

 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola a zmazanie obsahu formulára) dostupné v spodnej časti 
formulára. 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá detail 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

6.11 Evidencia servisných organizácii 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Evidencia servisných organizácii 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 podnikateľ (G2B) 

http://www.opis.gov.sk/
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7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné spravovať servisné 
organizácie – podať žiadosť o zápis do registra, resp. zmeniť údaje servisnej 
organizácie.  
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/REG_ERP  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.87.html 
 
Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej v registri 
servisných organizácií 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.119.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod:  
 
 

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 

Služba umožňuje servisnej organizácii podať žiadosť o zápis do Registra 
servisných organizácií alebo požiadať o zmenu údajov zapísaných v Registri 
servisných organizácií, vedenom v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní 
elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej 
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 
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Pre uľahčenie a zjednodušenie vypisovania žiadosti sú niektoré údaje 
ponúkané vo forme číselníkov.  

V prípade vyhovenia žiadosti servisnej organizácie o zápis do Registra 
servisných organizácií je vydané rozhodnutie o zápise do Registra servisných 
organizácií. 

 
Registrácia a zmeny údajov servisnej organizácii je umožnená dvomi 
spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Register 

Agenda Registrácia servisných organizácií 

Názov 
verzie 
formulára 

Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií 

Formulár Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára pre Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií 

 
Formulár podania obsahuje položky v súlade s typom podania. Náhľad detailu 
formulára uvedený je v časti 2. pre verejne dostupné služby. 
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Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej v registri 
servisných organizácií 
Výberové kritéria pre výber formulára pre podanie sú nasledovné: 
 

Oblasť Register 

Agenda Registrácia servisných organizácií 

Názov 
verzie 
formulára 

Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej 
v registri servisných organizácií 

Formulár Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej 
v registri servisných organizácií 

 
 
Formulár podania obsahuje položky v súlade s typom podania. Náhľad detailu 
formulára uvedený je v časti 2. pre verejne dostupné služby. 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby Registrácie sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa 
na portáli PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/


 

83 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

 
Obrázok: Detail formulára pre Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií 
 

V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola a zmazanie obsahu formulára) dostupné v spodnej časti 
formulára. 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá detail 
 
 
Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej v registri 
servisných organizácií 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie 
zapísanej v registri servisných organizácií 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 

 

6.12 Podávanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby 
  

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 podnikateľ (G2B) 

 organizácie VS (G2G) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať nasledovné 
aktivity: 
 
Podanie prihlášky pre registráciu daňového subjektu 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy 

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/DAN_PO    
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.452.html  
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba umožňuje pre autorizovaných používateľov podávať daňové priznanie k 
dani z príjmov právnickej osoby a dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy) 
správcovi dane, ktorým je daňový úrad. Pri vypĺňaní formulára sú 
automatizovane predvyplnené identifikačných údajov o daňovom subjekte, 
respektíve platiteľovi dane. 
 
Realizácia služby je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 
Pri podávaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 Možnosti 
prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov je 
potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/DAN_PO
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Oblasť Správa daní 

Agenda Daň z príjmu právnickej osoby 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 

Formulár Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2019 
(platné od 1.1.2020) 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie DP 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/


 

87 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

 
Obrázok: Detail formulára pre DP PO 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby podávania DP sú dostupné aj pre neregistrovaného 
používateľa na portáli PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre Daňové priznanie k dani z príjmov PO 
 

V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola a zmazanie obsahu formulára) dostupné v spodnej časti 
formulára. 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá detail 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 

 

6.13 Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel 
  

  

 podnikateľ (G2B) 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 
 

 organizácie VS (G2G) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať nasledovné 
aktivity: 
 
Podanie prihlášky pre registráciu daňového subjektu 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy 

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/DAN_MV  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobia 2015 
až 2019 (platné od 1.1.2015) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.314.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov podávať daňové priznanie k 
dani z motorových vozidiel a dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy) 
správcovi dane, ktorým je daňový úrad. Pri vypĺňaní formulára sú 
automatizovane predvyplnené identifikačných údajov o daňovom subjekte, 
respektíve platiteľovi dane. 
 
Realizácia služby je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/DAN_MV
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/DAN_MV
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.314.html
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- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 
Pri podávaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 Možnosti 
prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov je 
potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Daň z motorových vozidiel 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 

Formulár Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za 
zdaňovacie obdobia 2015 až 2019 (platné od 1.1.2015) 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie DP 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre DP z MV 

 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby podávania DP sú dostupné aj pre neregistrovaného 
používateľa na portáli PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre Daňové priznanie k dani z MV 
 

V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola a zmazanie obsahu formulára) dostupné v spodnej časti 
formulára. 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá detail 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 

 

http://www.opis.gov.sk/
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6.14 Podávanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty 
  

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 podnikateľ (G2B) 

 organizácie VS (G2G) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať nasledovné 
aktivity: 
 
Podanie prihlášky pre registráciu daňového subjektu 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy 

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/DAN_PH  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2020)  
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.472.html 
 
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2020) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.471.html 
 
Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty pre rok 2017, 2018, 2019, 2020 
(platný od 1.1.2017) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.374.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba umožňuje pre autorizovaných používateľov podávať daňové priznanie 
k dani z pridanej hodnoty, podanie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty, 
kontrolného výkazu pre daň z pridanej hodnoty a dokumenty tvoriace ich 
náležitosti (prílohy) správcovi dane, ktorým je daňový úrad. Pri vypĺňaní 
formulára sú automatizovane predvyplnené identifikačných údajov o daňovom 
subjekte, respektíve platiteľovi dane. 
 
Realizácia služby je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
Pri podávaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 Možnosti 
prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov je 
potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Daň z pridanej hodnoty 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 

Formulár Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 
1.1.2020) 

 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie DP 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre DP k dani z pridanej hodnoty 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty 
Výberové kritéria pre výber formulára pre podanie sú nasledovné: 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Daň z pridanej hodnoty 

Názov 
verzie 
formulára 

Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty 

Formulár Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 
1.1.2014) 

 
Formulár podania obsahuje položky v súlade s typom podania. Náhľad detailu 
formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 Možnosti prístupu 
k službe“. 
 
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za 
zdaňovacie obdobie 2014 
Výberové kritéria pre výber formulára pre podanie  sú nasledovné: 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Daň zo závislej činnosti - platiteľ dane 

Názov 
verzie 
formulára 

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej 
činnosti 

Formulár Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej 
činnosti za zdaňovacie obdobie 2014 (platné od 1.1.2015) 

 
Formulár podania obsahuje položky v súlade s typom podania. Náhľad detailu 
formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 Možnosti prístupu 
k službe“. 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby podávania DP sú dostupné aj pre neregistrovaného 
používateľa na portáli PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre Daňové priznanie k dani z príjmov PO 
 

V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola a zmazanie obsahu formulára) dostupné v spodnej časti 
formulára. 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá detail 
 
Ostatné formuláre podaní sú v štruktúre a obsahujú položky v súlade s typom 
podania. Priamy prístup k formulárom je prostredníctvom adries uvedených 
v časti „7.5 Stručný popis a zoznam krokov vybavenia služby“. 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 

 

 

http://www.opis.gov.sk/
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6.15 Podávanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej 

činnosti 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti 
  

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 podnikateľ (G2B) 

 organizácie VS (G2G) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať nasledovné 
aktivity: 
 
Podanie prihlášky pre registráciu daňového subjektu 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy 

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/DAN_ZC  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za 
zdaňovacie obdobie 2019 (platné od 1.1.2020) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.453.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  
 

 

http://www.opis.gov.sk/
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7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba umožňuje pre autorizovaných používateľov podávať hlásenie o 
vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a dokumenty tvoriace ich 
náležitosti (prílohy) správcovi dane, ktorým je daňový úrad. Pri vypĺňaní 
formulára sú automatizovane predvyplnené identifikačných údajov o daňovom 
subjekte, respektíve platiteľovi dane. 
 
Realizácia služby je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Daň zo závislej činnosti - platiteľ dane 

Názov 
verzie 
formulára 

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej 
činnosti 

Formulár Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej 
činnosti za zdaňovacie obdobie 2019 (platné od 1.1.2020) 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie hlásenia 

http://www.opis.gov.sk/
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Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre DP PO 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby podávania DP sú dostupné aj pre neregistrovaného 
používateľa na portáli PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/


 

101 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

 
Obrázok: Detail formulára pre Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo 
závislej činnosti 
 

V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola a zmazanie obsahu formulára) dostupné v spodnej časti 
formulára. 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá detail 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
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6.16 Podávanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň 
  

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 podnikateľ (G2B) 

 organizácie VS (G2G) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať nasledovné 
aktivity: 
 
Podanie prihlášky pre registráciu daňového subjektu 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy 

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/DAN_ZC  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie 
obdobie 2019, 2020 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.410.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba umožňuje pre autorizovaných používateľov podávať podnikateľovi a 
organizácií VS prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a 
dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy) správcovi dane, ktorým je daňový 
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úrad. Pri vypĺňaní formulára sú automatizovane predvyplnené identifikačných 
údajov o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. 
 
Realizácia služby je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Daň zo závislej činnosti - platiteľ dane 

Názov 
verzie 
formulára 

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň 

Formulár Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za 
zdaňovacie obdobie 2019, 2020 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie Prehľadu o zrazených a odvedených 
preddavkoch na daň 

http://www.opis.gov.sk/
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Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre podávanie Prehľadu o zrazených a odvedených 
preddavkoch na daň 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby podávania DP sú dostupné aj pre neregistrovaného 
používateľa na portáli PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň 
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Obrázok: Detail formulára pre Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na 
daň 
 

V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola a zmazanie obsahu formulára) dostupné v spodnej časti 
formulára. 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá detail 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
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6.17 Registrovanie subjektu k dani z pridanej hodnoty pre skupinu 

platiteľov 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Registrovanie subjektu k dani z pridanej hodnoty pre skupinu platiteľov 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať nasledovné 
aktivity: 
 
Podanie prihlášky pre registráciu daňového subjektu 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/REG_DAN  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň 
z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia - ver.2019  
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.416.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod:  
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7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba poskytuje okrem základných služieb pre registráciu daňových subjektov 
prostredníctvom služby „Registrovanie subjektu k dani z príjmov, dani z pridanej 
hodnoty a dani z poistenia" (popísanej v predchádzajúcej časti), aj možnosť 
elektronicky sa registrovať ako platiteľ DPH v zmysle ustanovení zákona o dani 
z pridanej hodnoty (skupina platiteľov, pri hromadnej žiadosti, pre osoby, ktoré 
podnikajú na základe zmluvy o združení, družstva, právnickej  alebo  fyzickej  
osoby,  ktorá podniká v zahraničí, zahraničnej osoby). Služba tiež umožňuje 
realizovať aj vstup nového člena do skupiny, resp. výstup člena zo skupiny.  
 
Po úspešnej registrácií finančná správa vydáva osvedčenie o registrácií pre daň 
a pridelí identifikačné číslo pre daň. 
 
Realizácie registrácie je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na 
daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Register 

Agenda Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z 
poistenia 

Názov 
verzie 
formulára 

Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie 
registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z 
poistenia 

Formulár Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie 
registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z 
poistenia - ver.2019 

 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Vyhľadanie formulára na registráciu dane 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o registráciu, ktorú žiadateľ 
vypĺňa a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky - služba 
6.2 Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára na registráciu dane 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
 
 

http://www.opis.gov.sk/
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2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 
dostupné služby 

 
Predmetné služby Registrácie sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa 
na portáli PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie 
na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty 
 

 
Obrázok: Detail formulára na registráciu dane 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola a zmazanie obsahu formulára) dostupné v spodnej časti 
formulára. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá detail 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 

 

6.18 Používanie osobného účtu právnickej osoby (saldokonto) 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Používanie osobného účtu právnickej osoby (saldokonto) 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 
 

 

 podnikateľ (G2B) 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 
 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné získať informácie 
saldokonte právnickej osoby. 
 
Navigácia k službe – osobný účet:  
Titulná stránka  

Osobná internetová zóna  
 Osobný účet 

Výpis z osobného účtu 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/osobny-ucet/vypis-
z-osobneho-uctu 
 
Navigácia k službe – vydanie potvrdenia o stave osobného účtu:  
Titulná stránka  

Osobná internetová zóna  
 Osobný účet 

Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu 
 

URL adresa služby:  
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/osobny-ucet/vypis-
z-osobneho-uctu/_potvrdenie  
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/osobny-ucet/vypis-z-osobneho-uctu
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Služba je dostupná od 31.10.2015. Informácie poskytované v rámci tejto služby 
budú dostupné od dátumu, ktorý uverejní finančná správa na jej webovom sídle. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 
 

 
Služba poskytuje výpis z osobného účtu právnickej osoby (saldokonto) 
daňových položiek pre každý registrovaný daňový subjekt. Subjekt 
prostredníctvom služby získava vzdialený prístup k elektronickým zoznamom 
daňových položiek, ktoré vznikajú počas daňových procesov.  
 
Daňový subjekt získava prístup k týmto informáciám : 

1. Sumárny stav osobného účtu 
2. Detailný výpis pre vybraný druh dane 
3. Detail vybranej položky osobného účtu 

 
Služba je sprístupnená v OIZ z odkazu „Výpis z osobného účtu“ v dlaždici 
„Osobný účet“. 
 

 
Obrázok: Dlaždica Osobný účet – obsahuje linku na Saldokonto 

 
V rámci sumárneho výpisu je zobrazená celková suma osobného účtu, ktorá je 
ďalej rozdelená na sumárny stav saldokonta podľa jednotlivých druhov daní s 
možnosťou zobrazenia detailu pre celkový stav/vybraný druh dane, resp. 
zobrazenie položiek, tvoriacich saldokonto za vybraný druh dane. Aktuálna 
celková suma osobného účtu je rozdielom medzi vyrubenou a uhradenou 
sumou. 
 
Teda systém zobrazí  prehľad Saldokonto -  OÚD (osobný účet daňovníka), 
v ktorý obsahuje zoznam účtov a ich príslušné aktuálne stavy  

- Osobný účet - číslo účtu/celková suma,  
- Druh dane - číslo účtu/celková suma,  
- Neidentifikované - suma. 

Každá  položka má prístupnú  voľbu  (detail stavu účtu). Taktiež každá 
položka pre konkrétny druh dane má prístupnú aj voľbu 

 (Zobrazenie výpisu obratov), ktorá je prístupná až po 

výbere konkrétnej dane, napr.  . 

Používateľovi je prístupná aj voľba  
(Vytvorenie potvrdenia o stave účtu). 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Výpis z osobného účtu (saldokonto) s postranným menu 

 

  

    
 

Obrázok: Výpis z osobného účtu (saldokonto)  

 
Detail stavu osobného účtu 
Systém umožňuje zobrazenie detailu celkového stavu osobného účtu, ktorý 
obsahuje nasledovné položky: 

- Celková suma – aktuálna celková suma osobného účtu  
- Vyrubené - celková suma vyrubenej dane alebo dane na úhradu 
- Uhradené - uhradená suma 
- Neuhradené – neuhradená suma ako rozdiel "Vyrubené" - Uhradené", 

ďalej v členení na "Pred splatnosťou" (neuhradený zostatok pre 
predpisy v stave pred termínom splatnosti) a "Po splatnosti" 
(neuhradený zostatok pre predpisy v stave po splatnosti) 

- Zábezpeka na daň - suma zábezpeky na daň (len suma zloženej 
zábezpeky) 

- Neidentifikované - suma neidentifikovateľných platieb a daňových 
preplatkov na osobnom účte 
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Obrázok: Detail celkového stavu osobného účtu  

 
Detailu stavu účtu pre druh dane 
Systém umožňuje zobrazenie detailu stavu účtu pre druh dane, ktorý obsahuje 
pre príslušný vybraný druh dane nasledovné položky: 

- Celková suma – aktuálna celková suma osobného účtu 
- Vyrubená daň - celková suma vyrubenej dane alebo dane na úhradu 
- Uhradené – uhradená suma 
- Neuhradené – neuhradená suma ako rozdiel "Vyrubená daň" - 

"Uhradené", ďalej v členení na "Pred splatnosťou" (neuhradený 
zostatok pre predpisy v stave pred termínom splatnosti) a "Po 
splatnosti" (neuhradený zostatok pre predpisy v stave po splatnosti) 

- Zábezpeka na daň - suma zábezpeky na daň (len suma zloženej 
zábezpeky) 
 

 
Obrázok: Detail stavu účtu pre vybraný druh dane 

 
Výpis obratov osobného účtu 
Systém ponúka zobrazenie výpisu pre vybraný druh dane. Výpis obsahuje 
zobrazenie všetkých obratov (predpisy, sankčné predpisy, úroky z omeškania, 
úroky z odkladu) za vybraný druh dane pre autorizovaného používateľa.  
 
Zoznam obratov pre druh dane obsahuje nasledovné položky: 

- typ operácie  
- variabilný symbol 
- suma 
- dátum splatnosti 
- dátum poslednej úhrady 
- stav úhrady 
- neuhradená suma 

 
Používateľ má k dispozícii možnosť filtrovať údaje na základe zadaných 
výberových kritérií, ktorými sú typ operácie, dátum splatnosti, dátum úhrady, 
stav úhrady, variabilný symbol a suma. 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Výpis obratov účtu pre vybraný druh dane 

 
Používateľ má možnosť na každý záznam zoznamu prostredníctvom voľby 

 (detail) zobraziť si detailné údaje obratu. Taktiež je umožnené 

používateľovi vytlačiť zoznam, resp. detail prostredníctvom voľby  (Tlač). 
 
Detailu predpisu 
Systém taktiež poskytuje údaje detailu vybraného predpisu, v rámci ktorého sú 
zobrazené nasledovné položky: 

- Evidenčné číslo subjektu  
- Registračné číslo subjektu  
- Typ predpisu  
- Druh dane  
- Suma  
- Variabilný symbol  
- Dátum splatnosti  
- Zdaňovacie obdobie  
- Referenčné číslo - predstavuje referenciu na predpis (evidenčné číslo 

pohľadávky vysporiadanej po splatnosti), ku ktorej bol predpis sankcie 
vystavený 

- Aktuálne uhradená suma 
- Dátum poslednej úhrady 
- Neuhradená suma. 
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Obrázok: Detail predpisu 

 
Funkčnosť na získanie potvrdenia je sprístupnená len oprávneným osobám 
(štatutár/osobné konanie, osoby s oprávnením Osobný účet – vytváranie 
výstupov). 
 
Získanie potvrdenia o stave účtu 
Systém umožňuje používateľovi získať potvrdenie o stave osobného účtu. Táto 
funkcionalita v portáli PFS je prístupná prostredníctvom voľby 

 v dlaždici „Osobný účet“ a časti „Výpis 
z osobného účtu“. 
 

 
Obrázok: Informácia o vytvorení potvrdenia o stave účtu 

 
Výstup zo služby nie je automatický on-line dostupný, ale až z časovým 
oneskorením. Po potvrdení používateľom je systémom na pozadí vytvorený 
elektronický dokument, ktorý je následne doručený používateľovi do „Spisu 
subjektu“. Používateľ je o procese vytvárania potvrdenia informovaný hláškami: 
- Informácia o vytvorení potvrdenia o stave účtu vám bude doručená do 

schránky správ (v prípade úspešného spracovania) 
- Odoslanie požiadavky na vytvorenie potvrdenia nebolo úspešné. 

Zopakujte vyžiadanie potvrdenia neskôr (v prípade neúspešného 
spracovania) 

- Vaša požiadavka o vytvorenie potvrdenia je už evidovaná a bude 
vybavená.  Dnes už nie je možné žiadať o potvrdenie o stave osobného 
účtu (v prípade opakovanej požiadavky na vytvorenie potvrdenia 
v priebehu jedného dňa 
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Obrázok: Príklad hlášky v prípade opakovanej žiadosti o vytvorenie potvrdenia 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 

 

6.19 Spracovanie rozhodnutí z finančnej správy 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Spracovanie rozhodnutí z finančnej správy 

 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 
 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 

 organizácie VS (G2G) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií má používateľ komunikovať 
elektronicky s finančnou správou. 
 
Navigácia k službe – spis subjektu:  
Titulná stránka  

Osobná internetová zóna  
 Spis subjektu 

Obsah spisu 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/spis-
subjektu/obsah-spisu  
 
Navigácia k službe - podanie podkladov pre daňovú kontrolu. Realizuje sa 
prostredníctvom elektronického formulára Všeobecné podanie - Správa daní, 
alebo Všeobecné podanie - Spotrebné dane  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
Katalóg formulárov 

 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov  

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov
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Služba je dostupná od 31.10.2015. Informácie poskytované v rámci tejto služby 
budú dostupné od dátumu, ktorý uverejní finančná správa na jej webovom sídle. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod:  
 

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Finančná správa v rámci komunikácie so subjektom vydáva značné množstvo 
dokumentov. Tieto dokumenty je možné z hľadiska rozhodovania o právach a 
povinnostiach daňových subjektov rozdeliť na dokumenty, ktorými správca 
dane rozhoduje o právach a povinnostiach daňového subjektu (rozhodnutia) a 
dokumenty, ktorými správca dane informuje daňový subjekt, požaduje od neho 
informácie, alebo ho vyzýva na vykonanie určitej aktivity a podobne. 
 
Služba sa týka ostatných rozhodnutí a dokumentov, a tvorí doplnok k už 
definovaným službám (ako Vyrubovanie daní, Daňová kontrola, Daňové 
exekučné konanie, a pod.). Cieľom služby je dosiahnuť stav, kedy maximálne 
množstvo dokumentov bude vydávaných automatizovane a to buď na základe 
automatizovaného procesného toku aktivít, alebo na základe impulzu 
zamestnanca správcu dane. 
 
Používateľ sa k zaslaným predmetným dokumentom dostane prostredníctvom 
Spisu subjektu. 
 
Funkčnosť spisu je dostupná na základe nastavených oprávnení. Doručovanie 
je realizované a sprístupnené pre samotného používateľa, reprezentujúceho 
daňový subjekty a taktiež pre používateľov konajúcich v mene daňového 
subjektu, resp. za daňové subjekty v rámci OIZ zóny portálu Finančnej správy 
(PFS). 
 
Služba je sprístupnená v OIZ z odkazu „Zoznam dokumentov spisu“ v dlaždici 
„Spis subjektu“, resp. z odkazu „Správy“, „Úradne dokumenty“, „Upozornenia“ 
a „Informácie“ v dlaždici „Schránka správ“. Všeobecné platí, že po zaslaní 
dokumentu do Spisu subjektu je daňový subjekt notifikovaný aj správou. 
 

 
Obrázok: Dlaždica Spis subjektu 
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Obrázok: Dlaždica Schránka správ 

 

 
Obrázok: Zoznam dokumentov spisu 

 

 
Obrázok: Zoznam dokumentov spisu 
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V OIZ v časti Spis subjektu je zobrazený Zoznam dokumentov dostupný 
prostredníctvom odkazu Obsah spisu subjektu. Zoznam obsahuje základné 
informácie ako evidenčne číslo, dátum prijatia/doručenia, typ dokumentu 
a smer komunikácie, podľa ktorých je možné aj vyhľadávať dokumenty v spise. 
 
Ďalej funkcionalita spisu umožňuje zobrazenie súboru, uloženie súboru, 
zobrazenie detail elektronického dokumentu vrátane zoznamu príloh, export 
dokumentu, vytlačenie dokumentu, vytvorenie výstupu zo spisu, zobrazenie 
detailu dokumentu spisu (napr. veľkosť, dátum a čas vytvorenia, a podobne) o 
danom dokumente, prípadne zoznam všetkých príloh dokumentu spisu a 
zoznam dokumentov, súvisiacich s vybraným dokumentom spisu.  
 
Dokumenty v zozname sú primárne zoradené chronologicky podľa dátumu ich 
podania/doručenia od najnovších po najstaršie. V prípade, že autorizovaný 
používateľ má pridelené aj oprávnenie na vytváranie výstupov zo spisu, tak 
môže vytvoriť výstup (export, alebo vytlačiť) z aktuálne načítaného zoznamu 
dokumentov spisu. 
 

Prostredníctvom lupy je umožnené zobraziť detail dokumentu v spise. 
 

 
Obrázok: Detail dokumentu v spise 

 

Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť Detail podania. 
 

 
Obrázok: Detail podania 

 

http://www.opis.gov.sk/
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Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť 
zaslaný/prijatý dokument do/z finančnej správy. 
 

 
Obrázok: Zobrazenie elektronického dokumentu 
 

Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť potvrdenie 
o zaslaní/prevzatí elektronického dokumentu do/z finančnej správy. V tomto 
prípade je zobrazená voľba systému História komunikácie – časť Prijaté 
dokumenty. 
 

 
Obrázok: Zobrazenie potvrdenia zaslania/prevzatia dokumentu 
 
Prijatie úradného dokumentu 
 
V prípade, že Finančna správa zasiela subjektu úradny dokument funcionalita PFS je 
prispôsobená aj tomuto typu dokumentu, ktorého prijatie, resp. prevzatie si vyžaduje 
potvrdenie. O prijatí, resp. prevzatí úradného dokumentu je spätne informaná Finančná 
správa. Zároveň platí, že ak subjekt dokument nepríjme, automaticky po uplynutí 
zákonom stanovenej lehoty sa tento dokument stáva doručeným. Z pohľadu 
používateľa PFS je potrebné pri prijatí úradného dokumentu realizovať nižšie uvedené 
kroky. 
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Obrázok: Detail výzvy na prijatie úradného dokumentu 
 
Potvrdiť prijatie dokumentu tlačidlom „Prijať dokument“. Po stlačení tlačidla je 
používateľ ešte raz upozornený hlásením s otázkou, či skutočne chce prijať dokument. 
 

 
Obrázok: Hláska, upozornenie o prijatí úradného dokumentu 
 
Po prijatí dokumentu sú následne sprístupnené ďalšie dve tlačidla, „Súvisiaci 
dokument“ a „Doručenka“. 
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Obrázok: Detail výzvy na prevzatie úradného dokumentu po prijatí dokumentu 

 

 
Obrázok: Detail doručenky 

 
V rámci tejto služby Spracovanie rozhodnutí z finančnej správy môže 
daňový subjekt obdŕžať z finančnej správy rôzne rozhodnutia vo veciach 
finančnej správy. Daňovému subjektu je umožnené podanie opravného 
prostriedku voči rozhodnutiu vo veciach finančnej správy elektronickými 
prostriedkami. Bližší popis rozhodnutí a podaní je uvedený nižšie. 
 
Vydanie rozhodnutia vo veciach finančnej správy 
Služba  Vydanie  rozhodnutia  vo  veciach  finančnej správy zabezpečuje 
vydanie zákonom stanovených typov rozhodnutí  (mimo  rozhodnutí  uvedených  
v predchádzajúcich typoch služieb ako sú vyrubovanie daní, daňová kontrola 
alebo daňové exekučné konanie). 
 

http://www.opis.gov.sk/
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V rámci obojsmernej komunikácie daňový subjekt môže realizovať Podanie 
opravného prostriedku voči rozhodnutiu vo veciach finančnej správy. 
Táto služba umožňuje subjektu  elektronické  doručenie potrebných  podkladov 
pre plnohodnotnú realizáciu riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov 
v daňovom konaní a riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v 
správnom konaní. Služba umožní daňovému subjektu podávať opravné 
prostriedky elektronickou formou. 
 
Služba sa realizuje prostredníctvom elektronického formulára „Všeobecného 
podania – Správa daní“ pre oblasť správy a elektronického formulára 
„Všeobecného podania – Spotrebné dane“ pre oblasť spotrebných daní. 
 
Všeobecné podanie - Správa daní 
Pri podaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 Možnosti 
prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov je 
potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Podanie pre FS - Správa daní 

Názov 
verzie 
formulára 

Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej 
republiky 

Formulár Všeobecné podanie - Správa daní 

 

 
Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie – Správa daní 
 

Všeobecné podanie – Spotrebné dane 
Pri podaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 Možnosti 
prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov je 
potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Podanie pre FS – Správa spotrebných daní 
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Názov 
verzie 
formulára 

Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej 
republiky 

Formulár Všeobecné podanie – Spotrebné dane 

 

 
Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie – Spotrebné dane 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 

 

6.20 Daňové exekučné konanie 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Daňové exekučné konanie 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 

 organizácie VS (G2G) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií má používateľ komunikovať 
elektronicky s finančnou správou. 
 
Navigácia k službe – spis subjektu:  
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Titulná stránka  
Osobná internetová zóna  

 Spis subjektu 
Obsah spisu 

 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/spis-
subjektu/obsah-spisu 
 
Navigácia k službe - podanie podkladov pre daňovú kontrolu. Realizuje sa 
prostredníctvom elektronického formulára Všeobecné podanie - Správa daní, 
alebo Všeobecné podanie - Spotrebné dane  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
Katalóg formulárov 

 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov  
 
Služba je dostupná od 31.10.2015. Informácie poskytované v rámci tejto služby 
budú dostupné od dátumu, ktorý uverejní finančná správa na jej webovom sídle. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod:  
 

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

Služba je zameraná na komunikáciu správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo 
colný úrad, s daňovým dlžníkom. V rámci tejto služby správca dane môže získať 
informácie z iných registrov a databáz orgánov verejnej správy, bánk, súdov, 
informácie o nehnuteľnostiach a podobne v zmysle rešpektovania ustanovení o 
daňovom tajomstve. 

V rámci elektronickej komunikácie s daňovým subjektom správca dane, ktorým 
je daňový úrad alebo colný úrad vydáva daňovému subjektu dokument v 
daňovom exekučnom konaní. 
 
Používateľ sa k zaslaným predmetným dokumentom dostane prostredníctvom 
Spisu subjektu. 
 
Funkčnosť spisu je dostupná na základe nastavených oprávnení. Doručovanie 
je realizované a sprístupnené pre samotného používateľa, reprezentujúceho 
daňový subjekt a taktiež pre používateľov konajúcich v mene daňového 
subjektu, resp. za daňové subjekty v rámci OIZ zóny portálu Finančnej správy 
(PFS). 
 
Služba je sprístupnená v OIZ z odkazu „Zoznam dokumentov spisu“ v dlaždici 
„Spis subjektu“, resp. z odkazu „Správy“, „Úradne dokumenty“, „Upozornenia“ 
a „Informácie“ v dlaždici „Schránka správ“. Všeobecné platí, že po zaslaní 
dokumentu do Spisu subjektu je daňový subjekt notifikovaný aj správou. 
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Obrázok: Dlaždica Spis subjektu 

 

 
Obrázok: Dlaždica Schránka správ 

 

 
Obrázok: Zoznam dokumentov spisu 
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Obrázok: Zoznam dokumentov spisu 

 
V OIZ v časti Spis subjektu je zobrazený Zoznam dokumentov dostupný 
prostredníctvom odkazu Obsah spisu subjektu. Zoznam obsahuje základné 
informácie ako evidenčne číslo, dátum prijatia/doručenia, typ dokumentu 
a smer komunikácie, podľa ktorých je možné aj vyhľadávať dokumenty v spise. 
 
Ďalej funkcionalita spisu umožňuje zobrazenie súboru, uloženie súboru, 
zobrazenie detail elektronického dokumentu vrátane zoznamu príloh, export 
dokumentu, vytlačenie dokumentu, vytvorenie výstupu zo spisu, zobrazenie 
detailu dokumentu spisu (napr. veľkosť, dátum a čas vytvorenia, a podobne) o 
danom dokumente, prípadne zoznam všetkých príloh dokumentu spisu a 
zoznam dokumentov, súvisiacich s vybraným dokumentom spisu.  
 
Dokumenty v zozname sú primárne zoradené chronologicky podľa dátumu ich 
podania/doručenia od najnovších po najstaršie. V prípade, že autorizovaný 
používateľ má pridelené aj oprávnenie na vytváranie výstupov zo spisu, tak 
môže vytvoriť výstup (export, alebo vytlačiť) z aktuálne načítaného zoznamu 
dokumentov spisu. 
 

Prostredníctvom lupy je umožnené zobraziť detail dokumentu v spise. 
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Obrázok: Detail dokumentu v spise 

 

Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť Detail podania. 
 

 
Obrázok: Detail podania 

 

Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť 
zaslaný/prijatý dokument do/z finančnej správy. 
 

 
Obrázok: Zobrazenie elektronického dokumentu 
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Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť potvrdenie 
o zaslaní/prevzatí elektronického dokumentu do/z finančnej správy. V tomto 
prípade je zobrazená voľba systému História komunikácie – časť Prijaté 
dokumenty. 
 

 
Obrázok: Zobrazenie potvrdenia zaslania/prevzatia dokumentu 
 
Prijatie úradného dokumentu 
 
V prípade, že Finančna správa zasiela subjektu úradny dokument funcionalita PFS je 
prispôsobená aj tomuto typu dokumentu, ktorého prijatie, resp. prevzatie si vyžaduje 
potvrdenie. O prijatí, resp. prevzatí úradného dokumentu je spätne informaná Finančná 
správa. Zároveň platí, že ak subjekt dokument nepríjme, automaticky po uplynutí 
zákonom stanovenej lehoty sa tento dokument stáva doručeným. Z pohľadu 
používateľa PFS je potrebné pri prijatí úradného dokumentu realizovať nižšie uvedené 
kroky. 
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Obrázok: Detail výzvy na prijatie úradného dokumentu 
 
Potvrdiť prijatie dokumentu tlačidlom „Prijať dokument“. Po stlačení tlačidla je 
používateľ ešte raz upozornený hlásením s otázkou, či skutočne chce prijať dokument. 
 

 
Obrázok: Hláska, upozornenie o prijatí úradného dokumentu 
 
Po prijatí dokumentu sú následne sprístupnené ďalšie dve tlačidla, „Súvisiaci 
dokument“ a „Doručenka“. 
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Obrázok: Detail výzvy na prevzatie úradného dokumentu po prijatí dokumentu 

 

 
Obrázok: Detail doručenky 

 
 
V rámci služby Daňové exekučné konanie môže daňový subjekt obdŕžať 
z finančnej správy rôzne dokumenty v daňovom exekučnom konaní. Daňovému 
subjektu je umožnené podanie podkladov pre riešenie daňovej exekúcie. Bližší 
popis dokumentov je uvedený nižšie. 
 
Vydanie dokumentu v daňovom exekučnom konaní 
Vydanie dokumentu v daňovom exekučnom konaní predstavuje elektronické  
doručenie všetkých potrebných  dokumentov v rámci daňového exekučného 
konania, najmä právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktorým je uložené  
peňažné plnenie, alebo vykonateľný výkaz daňových nedoplatkov. Predmetom  
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môže byť  aj vydanie výziev (daňová  exekučná výzva), príkazov, oznámení, 
rozhodnutí (rozhodnutie  o začatí daňového exekučného konania) a pod. 
 
V rámci obojsmernej elektronickej komunikácie daňový subjekt môže realizovať 
podávanie podkladov pre riešenie daňovej exekúcie. Táto služba umožňuje 
daňovému subjektu  elektronické  doručenie potrebných  podkladov pre 
plnohodnotnú realizáciu daňovej exekúcie 
 
Služba sa realizuje prostredníctvom elektronického formulára „Všeobecné 
podanie – Správa daní“ pre oblasť správy daní a elektronického formulára 
„Všeobecné podanie – Spotrebné dane“ pre oblasť spotrebných daní. 
 
Všeobecné podanie - Správa daní 
 Pri podaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 Možnosti 
prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov je 
potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Podanie pre FS - Správa daní 

Názov 
verzie 
formulára 

Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej 
republiky 

Formulár Všeobecné podanie - Správa daní 

 

 
Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie – Správa daní 
 

Všeobecné podanie – Spotrebné dane 
Pri podaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 Možnosti 
prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov je 
potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Podanie pre FS – Správa spotrebných daní 
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Názov 
verzie 
formulára 

Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej 
republiky 

Formulár Všeobecné podanie – Spotrebné dane 

 

 
Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie – Spotrebné dane 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 

 

6.21 Daňová kontrola 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Daňová kontrola 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií má používateľ komunikovať 
elektronicky s finančnou správou. 
 
Navigácia k službe – spis subjektu:  
Titulná stránka  
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Osobná internetová zóna  
 Spis subjektu 

Obsah spisu 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/spis-
subjektu/obsah-spisu 
 
Navigácia k službe - podanie podkladov pre daňovú kontrolu. Realizuje sa 
prostredníctvom elektronického formulára Všeobecné podanie - Správa daní, 
alebo Všeobecné podanie - Spotrebné dane 
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
Katalóg formulárov 

 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov  
 
Služba je dostupná od 31.10.2015. Informácie poskytované v rámci tejto služby 
budú dostupné od dátumu, ktorý uverejní finančná správa na jej webovom sídle. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod:  
 

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba v rámci daňovej kontroly je iniciovaná predovšetkým správcom dane, 
ktorým je daňový úrad alebo colný úrad. Služba sa týka sa dokumentov k 
daňovej kontrole (oznámenie o výkone daňovej kontroly, zápisnica o začatí 
daňovej kontroly, potvrdenie o prevzatí zapožičaných dokladov, protokol, výzva 
na vyjadrenie a iné výzvy správcu dane v rámci daňovej kontroly). Na druhej 
strane daňovému subjektu je umožnené zasielať oznámenia súvisiace so 
začatím alebo výkonom daňovej kontroly. 
 
Cieľom služby je výrazne zrýchliť komunikáciu v rámci daňovej kontroly a 
eliminovať administratívne náklady spojené s doručovaním písomností, počas 
daňovej kontroly. 
 
Služba je previazaná na služby daňového priznania a účtovné závierky, ako aj 
na služby týkajúce sa štatistiky, dokumentov a informácií (čerpanie informácií z 
osobného spisu subjektu), čím je zabezpečené zníženie záťaže daňového 
subjektu spojené s povinnosťou napr. predkladať účtovné výkazy za minulé 
obdobia. 
 
Výstupom služby sú zaslané dokumenty daňovému subjektu, ako: 
- Vydanie oznámenia o daňovej kontrole 
- Vydanie protokolu v daňovej kontrole 
 
Používateľ sa k zaslaným predmetným dokumentom dostane prostredníctvom 
Spisu subjektu. 
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Funkčnosť spisu je dostupná na základe nastavených oprávnení. Doručovanie 
je realizované a sprístupnené pre samotného používateľa, reprezentujúceho 
daňový subjekt a taktiež pre používateľov konajúcich v mene daňového 
subjektu, resp. za daňové subjekty v rámci OIZ zóny portálu Finančnej správy 
(PFS). 
 
Služba je sprístupnená v OIZ z odkazu „Zoznam dokumentov spisu“ v dlaždici 
„Spis subjektu“, resp. z odkazu „Správy“, „Úradne dokumenty“, „Upozornenia“ 
a „Informácie“ v dlaždici „Schránka správ“. Všeobecné platí, že po zaslaní 
dokumentu do Spisu subjektu je daňový subjekt notifikovaný aj správou. 
 

 
Obrázok: Dlaždica Spis subjektu 

 

 
Obrázok: Dlaždica Schránka správ 

 

 
Obrázok: Zoznam dokumentov spisu 

 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Zoznam dokumentov spisu 

 
V OIZ v časti Spis subjektu je zobrazený Zoznam dokumentov dostupný 
prostredníctvom odkazu Obsah spisu subjektu. Zoznam obsahuje základné 
informácie ako evidenčne číslo, dátum prijatia/doručenia, typ dokumentu 
a smer komunikácie, podľa ktorých je možné aj vyhľadávať dokumenty v spise. 
 
Ďalej funkcionalita spisu umožňuje zobrazenie súboru, uloženie súboru, 
zobrazenie detail elektronického dokumentu vrátane zoznamu príloh, export 
dokumentu, vytlačenie dokumentu, vytvorenie výstupu zo spisu, zobrazenie 
detailu dokumentu spisu (napr. veľkosť, dátum a čas vytvorenia, a podobne) o 
danom dokumente, prípadne zoznam všetkých príloh dokumentu spisu a 
zoznam dokumentov, súvisiacich s vybraným dokumentom spisu.  
 
Dokumenty v zozname sú primárne zoradené chronologicky podľa dátumu ich 
podania/doručenia od najnovších po najstaršie. V prípade, že autorizovaný 
používateľ má pridelené aj oprávnenie na vytváranie výstupov zo spisu, tak 
môže vytvoriť výstup (export, alebo vytlačiť) z aktuálne načítaného zoznamu 
dokumentov spisu. 
 

Prostredníctvom lupy je umožnené zobraziť detail dokumentu v spise. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail dokumentu v spise 

 

Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť Detail podania. 
 

 
Obrázok: Detail podania 

 

Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť 
zaslaný/prijatý dokument do/z finančnej správy. 
 

 
Obrázok: Zobrazenie elektronického dokumentu 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť potvrdenie 
o zaslaní/prevzatí elektronického dokumentu do/z finančnej správy. V tomto 
prípade je zobrazená voľba systému História komunikácie – časť Prijaté 
dokumenty. 
 

 
Obrázok: Zobrazenie potvrdenia zaslania/prevzatia dokumentu 
 
Prijatie úradného dokumentu 
 
V prípade, že Finančna správa zasiela subjektu úradny dokument funcionalita PFS je 
prispôsobená aj tomuto typu dokumentu, ktorého prijatie, resp. prevzatie si vyžaduje 
potvrdenie. O prijatí, resp. prevzatí úradného dokumentu je spätne informaná Finančná 
správa. Zároveň platí, že ak subjekt dokument nepríjme, automaticky po uplynutí 
zákonom stanovenej lehoty sa tento dokument stáva doručeným. Z pohľadu 
používateľa PFS je potrebné pri prijatí úradného dokumentu realizovať nižšie uvedené 
kroky. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail výzvy na prijatie úradného dokumentu 
 
Potvrdiť prijatie dokumentu tlačidlom „Prijať dokument“. Po stlačení tlačidla je 
používateľ ešte raz upozornený hlásením s otázkou, či skutočne chce prijať dokument. 
 

 
Obrázok: Hláska, upozornenie o prijatí úradného dokumentu 
 
Po prijatí dokumentu sú následne sprístupnené ďalšie dve tlačidla, „Súvisiaci 
dokument“ a „Doručenka“. 

 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail výzvy na prevzatie úradného dokumentu po prijatí dokumentu 

 

 
Obrázok: Detail doručenky 

 
 
V rámci služby Daňová kontrola môže daňový subjekt obdŕžať z finančnej 
správy oznámenie alebo protokol v daňovej kontrole. Daňovému subjektu je 
umožnené podanie podkladov pre daňovú kontrolu. Bližší popis dokumentov je 
uvedený nižšie.  
 
Vydanie oznámenia o daňovej kontrole 
Obsahom dokumentu Vydanie oznámenia o daňovej kontrole sú vybrané 
častí oznámenia o daňovej kontrole vrátane identifikačných údajov o 
kontrolovanom subjekte. V rámci zaslaného dokumentu je aj vytvorenie a 
odoslanie notifikácie kontrolovanému subjektu o navrhovanom termíne výkonu 
kontroly.  

http://www.opis.gov.sk/
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Vydanie protokolu v daňovej kontrole 
Obsahom dokumentu Vydanie protokolu v daňovej kontrole sú výsledky z 
daňovej kontroly a môže obsahovať aj výzvu na vyjadrenie sa k protokolu 
a návrh na jeho prerokovanie. Elektronická komunikácia s kontrolovaným 
subjektom výrazne zjednoduší doručovanie písomností a urýchli začiatok 
vyrubovacieho konania. 
 
Podanie podkladov pre daňovú kontrolu 
Služba Podanie podkladov pre daňovú kontrolu umožňuje kontrolovanému  
subjektu  elektronické  doručenie vybraných  podkladov,  ktoré  sú  požadované  
správcom dane  na  výkon  daňovej  kontroly.  Správca  dane  určí  v oznámení  
rozsah  podkladov,  ktoré  požaduje  dodať  k výkonu kontroly. Po podaní je 
generované potvrdenie o  prijatí  podkladov.  Cieľom  služby  je  zrýchliť  výmenu 
dokladov potrebných k výkonu kontroly. 
 
Služba sa realizuje prostredníctvom elektronického formulára „Všeobecné 
podanie – Správa daní“ pre oblasť správy daní a elektronického formulára 
„Všeobecné podanie – Spotrebné dane“ pre oblasť spotrebných daní. 
 
Všeobecné podanie - Správa daní 
Pri podaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 Možnosti 
prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov je 
potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Podanie pre FS - Správa daní 

Názov 
verzie 
formulára 

Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej 
republiky 

Formulár Všeobecné podanie - Správa daní 

 

 
Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie – Správa daní 
 
 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Všeobecné podanie – Spotrebné dane 
Pri podaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 Možnosti 
prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov je 
potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Podanie pre FS – Správa spotrebných daní 

Názov 
verzie 
formulára 

Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej 
republiky 

Formulár Všeobecné podanie – Spotrebné dane 

 

 
Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie – Spotrebné dane 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 

 

6.22 Vyrubovanie daní 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Vyrubovanie daní 
 

  

 občan (G2C) 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/


 

143 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 
 

 podnikateľ (G2B) 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií má používateľ možnosť pristupovať 
k zaslaným dokumentom z finančnej správy. 
 
Navigácia k službe – spis subjektu:  
Titulná stránka  

Osobná internetová zóna  
 Spis subjektu 

Obsah spisu 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/spis-
subjektu/obsah-spisu 
 
Služba je dostupná od 31.10.2015. Informácie poskytované v rámci tejto služby 
budú dostupné od dátumu, ktorý uverejní finančná správa na jej webovom sídle. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod:  
 

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba v rámci vyrubovacieho konania je iniciovaná predovšetkým správcom 
dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad. Služba sa týka sa vyrubenia 
daňových alebo iných finančných povinností subjektu vo väzbe na podané 
daňové priznanie, hlásenie alebo prehľad, ako aj povinností spojených s 
dokladovaním určitých skutočností, doplnením informácií a podobne. 
 
Služba je transakčná a umožňuje správcovi dane informovať subjekt o jeho 
právach a povinnostiach formou vydaných rozhodnutí, a zároveň umožňuje 
subjektu s využitím ostatných elektronických služieb finančnej správy reagovať 
na vydané rozhodnutia alebo iné požiadavky správcu dane. 
 
V rámci tejto služby budú daňovému subjektu doručované vyrubené 
predpisy elektronickou formou, ale pritom plne preukázateľne a v súlade s 
princípmi a zásadami doručovania rozhodnutia, čo výrazne zrýchľuje celé 
vyrubovacie konanie a znižuje významnou mierou jeho náklady. 
 
Rovnako sa používaním týchto služieb zamedzí zbytočným prestojom v rámci 
vyrubovacieho konania, čo môže prispieť k zrýchleniu plnenia finančných 
záležitostí. 
 
V rámci elektronickej služby môžu byť subjektu elektronicky doručené 
nasledovné rozhodnutia, predpisy a dane : 
 Vydanie rozhodnutia o vyrubení sankcie 
 Vyrubenie predpisov z daňového priznania 

http://www.opis.gov.sk/
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 Vyrubenie dane po daňovej kontrole 
 
Používateľ sa k zaslaným predmetným dokumentom dostane prostredníctvom 
Spisu subjektu. 
 
Funkčnosť spisu je dostupná na základe nastavených oprávnení. Doručovanie 
je realizované a sprístupnené pre samotného používateľa, reprezentujúceho 
daňový subjekt a taktiež pre používateľov konajúcich v mene daňového 
subjektu, resp. za daňové subjekty v rámci OIZ zóny portálu Finančnej správy 
(PFS). 
 
Služba je sprístupnená v OIZ z odkazu „Zoznam dokumentov spisu“ v dlaždici 
„Spis subjektu“, resp. z odkazu „Správy“, „Úradne dokumenty“, „Upozornenia“ 
a „Informácie“ v dlaždici „Schránka správ“. Všeobecné platí, že po zaslaní 
dokumentu do Spisu subjektu je daňový subjekt notifikovaný aj správou. 
 

 
Obrázok: Dlaždica Spis subjektu 

 

 
Obrázok: Dlaždica Schránka správ 

 

 
Obrázok: Zoznam dokumentov spisu 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Zoznam dokumentov spisu 

 
V OIZ v časti Spis subjektu je zobrazený Zoznam dokumentov dostupný 
prostredníctvom odkazu Obsah spisu subjektu. Zoznam obsahuje základné 
informácie ako evidenčne číslo, dátum prijatia/doručenia, typ dokumentu 
a smer komunikácie, podľa ktorých je možné aj vyhľadávať dokumenty v spise. 
 
Ďalej funkcionalita spisu umožňuje zobrazenie súboru, uloženie súboru, 
zobrazenie detail elektronického dokumentu vrátane zoznamu príloh, export 
dokumentu, vytlačenie dokumentu, vytvorenie výstupu zo spisu, zobrazenie 
detailu dokumentu spisu (napr. veľkosť, dátum a čas vytvorenia, a podobne) o 
danom dokumente, prípadne zoznam všetkých príloh dokumentu spisu a 
zoznam dokumentov, súvisiacich s vybraným dokumentom spisu.  
 
Dokumenty v zozname sú primárne zoradené chronologicky podľa dátumu ich 
podania/doručenia od najnovších po najstaršie. V prípade, že autorizovaný 
používateľ má pridelené aj oprávnenie na vytváranie výstupov zo spisu, tak 
môže vytvoriť výstup (export, alebo vytlačiť) z aktuálne načítaného zoznamu 
dokumentov spisu. 
 

Prostredníctvom lupy je umožnené zobraziť detail dokumentu v spise. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail dokumentu v spise 

 

Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť Detail podania. 
 

 
Obrázok: Detail podania 

 

Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť 
zaslaný/prijatý dokument do/z finančnej správy. 
 

 
Obrázok: Zobrazenie elektronického dokumentu 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Prostredníctvom tlačidla  je umožnené zobraziť potvrdenie 
o zaslaní/prevzatí elektronického dokumentu do/z finančnej správy. V tomto 
prípade je zobrazená voľba systému História komunikácie – časť Prijaté 
dokumenty. 
 

 
Obrázok: Zobrazenie potvrdenia zaslania/prevzatia dokumentu 
 
Prijatie úradného dokumentu 
 
V prípade, že Finančna správa zasiela subjektu úradny dokument funcionalita PFS je 
prispôsobená aj tomuto typu dokumentu, ktorého prijatie, resp. prevzatie si vyžaduje 
potvrdenie. O prijatí, resp. prevzatí úradného dokumentu je spätne informaná Finančná 
správa. Zároveň platí, že ak subjekt dokument nepríjme, automaticky po uplynutí 
zákonom stanovenej lehoty sa tento dokument stáva doručeným. Z pohľadu 
používateľa PFS je potrebné pri prijatí úradného dokumentu realizovať nižšie uvedené 
kroky. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail výzvy na prijatie úradného dokumentu 
 
Potvrdiť prijatie dokumentu tlačidlom „Prijať dokument“. Po stlačení tlačidla je 
používateľ ešte raz upozornený hlásením s otázkou, či skutočne chce prijať dokument. 
 

 
Obrázok: Hláska, upozornenie o prijatí úradného dokumentu 
 
Po prijatí dokumentu sú následne sprístupnené ďalšie dve tlačidla, „Súvisiaci 
dokument“ a „Doručenka“. 

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/


 

149 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

 
Obrázok: Detail výzvy na prevzatie úradného dokumentu po prijatí dokumentu 

 

 
Obrázok: Detail doručenky 

 
V rámci tejto služby Vyrubovanie daní môže daňový subjekt obdŕžať 
z finančnej správy rozhodnutie, predpis alebo vyrubenie dane, ktorých bližší 
popis je uvedený nižšie.  
 
Vydanie rozhodnutia o vyrubení sankcie 
Dokument Vydanie rozhodnutia o vyrubení sankcie je vydávaný v prípade 
určenia výšky sankcie voči daňovému subjektu z titulu čiastočného plnenia 
alebo neplnenia peňažných alebo nepeňažných povinností. Sankcia sa môže 
týkať, resp. vzniknúť  napr. pri kontrole a porovnaní údajov v podanom daňovom 
priznaní alebo hlásení, alebo dodatočnom daňovom priznaní alebo hlásení, v 
protokole o daňovej kontrole a pod., na základe ktorej sa vypočíta príslušná 
výšku sankcie.  

http://www.opis.gov.sk/
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Vyrubenie predpisov z daňového priznania 
Dokument Vydanie vyrubenia predpisov z daňového priznania je 
generovaný na základe podaného daňového priznania subjektu s väzbou na 
vytvorenie predpisu dane v účtovnom systéme.  

 
Vyrubenie dane po daňovej kontrole 
Dokument Vyrubenie dane po daňovej kontrole je generovaný FR SR v 
nadväznosti na daňová kontrola, z ktorej môžu byť čerpané údaje použité pre 
vyrubenie dane v zmysle platnej legislatívy. 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 

 

6.23 Podávanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby 

zamestnanca (typ A) 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby zamestnanca 
(typ A) 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 
 

 

 občan (G2C) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať podania 
viacerými spôsobmi podľa typu daňového priznania.  
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/DAN_FO 
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  

http://www.opis.gov.sk/
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 Verejne dostupné elektronické služby 
Daňové a colné formuláre 

Elektronické formuláre 
 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2018, 2019 (platné 
od 1.1.2019) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.415.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávať daňové priznanie a 
dokumenty tvoriace jeho náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) 
poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní daňového priznania. Pri 
elektronickom podaní daňového priznania systém automatizovane vystavuje 
akceptovateľné potvrdenie o podaní daňového priznania od správcu dane, 
ktorým je daňový úrad, pre daňový subjekt. 

Pri vypĺňaní formulára pre prihláseného používateľa systém automatizovane 
predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. 

Daňový subjekt je proaktívne informovaný o povinnosť podať daňové priznanie 
formou zobrazenia daňového kalendára (viac informácii pri službe Informovanie 
sa o daňovom procese a plánovanej daňovej udalosti). 

 
Realizácie podaní je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Daň z príjmu fyzickej osoby 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) 

Formulár Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 
2018, 2019 (platné od 1.1.2019) 

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie DP 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre DP FO (typ A) 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa na portáli 
PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Formuláre podaní sú v štruktúre a obsahujú položky v súlade s typom podania. 
Náhľad detailu formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) 

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

6.24 Podávanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby SZČO 

(typ B) 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby SZČO (typ B) 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať podania 
viacerými spôsobmi podľa typu daňového priznania.  
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/DAN_FO 
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2019 (platné od 
1.1.2020) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.451.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávať daňové priznanie a 
dokumenty tvoriace jeho náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) 
poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní daňového priznania. Pri 
elektronickom podaní daňového priznania systém automatizovane vystavuje 
akceptovateľné potvrdenie o podaní daňového priznania od správcu dane, 
ktorým je daňový úrad, pre daňový subjekt. 

Pri vypĺňaní formulára pre prihláseného používateľa systém automatizovane 
predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. 

Daňový subjekt je proaktívne informovaný o povinnosť podať daňové priznanie 
formou zobrazenia daňového kalendára (viac informácii pri službe Informovanie 
sa o daňovom procese a plánovanej daňovej udalosti). 

 
Realizácie podaní je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Daň z príjmu fyzickej osoby 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) 

Formulár Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 
2019 (platné od 1.1.2020) 

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie DP 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre DP FO (typ B) 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa na portáli 
PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Formuláre podaní sú v štruktúre a obsahujú položky v súlade s typom podania. 
Náhľad detailu formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

6.25 Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať podania 
viacerými spôsobmi podľa typu daňového priznania.  
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/SPD_EL  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny (platné od 1.1.2020) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.448.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávať daňové priznania a 
dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) 
poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní daňového priznania k 
spotrebnej dani z elektriny. Pri elektronickom podaní daňových priznaní systém 
automatizovane vystavuje akceptovateľné potvrdenie o podaní daňového 
priznania od správcu dane, ktorým je colný úrad, pre daňový subjekt. 

Pri vypĺňaní formulára pre prihláseného používateľa systém automatizovane 
predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. 

Daňový subjekt je proaktívne informovaný o povinnosť podať daňové priznanie 
formou zobrazenia daňového kalendára (viac informácii pri službe Získavanie 
daňových štatistík a vybraných dokumentov). 

 
Realizácie podaní je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Spotrebná daň z elektriny 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k 
spotrebnej dani z elektriny 

Formulár Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny (platné od 
1.1.2020) 

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie DP k spotrebnej dani z elektriny 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani z elektriny  

 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
Predmetné služby sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa na portáli 
PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 

http://www.opis.gov.sk/
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formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Formuláre podaní sú v štruktúre a obsahujú položky v súlade s typom podania. 
Náhľad detailu formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani z elektriny 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

http://www.opis.gov.sk/
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6.26 Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať podania 
viacerými spôsobmi podľa typu daňového priznania.  
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/SPD_LH  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.4.2012) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.187.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávať daňové priznania a 
dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) 
poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní daňového priznania k 
spotrebnej k spotrebnej dani z liehu. Pri elektronickom podaní daňových 
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priznaní systém automatizovane vystavuje akceptovateľné potvrdenie o podaní 
daňového priznania od správcu dane, ktorým je colný úrad, pre daňový subjekt. 

Pri vypĺňaní formulára pre prihláseného používateľa systém automatizovane 
predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. 

Daňový subjekt je proaktívne informovaný o povinnosť podať daňové priznanie 
formou zobrazenia daňového kalendára (viac informácii pri službe Získavanie 
daňových štatistík a vybraných dokumentov). 

 
Realizácie podaní je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Spotrebná daň z liehu 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k 
spotrebnej dani z liehu  

Formulár Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 
1.4.2012) 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie DP 

http://www.opis.gov.sk/
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Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani z liehu 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa na portáli 
PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Formuláre podaní sú v štruktúre a obsahujú položky v súlade s typom podania. 
Náhľad detailu formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani z liehu 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

6.27 Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať podania 
viacerými spôsobmi podľa typu daňového priznania.  
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

http://www.opis.gov.sk/
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 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/SPD_MO  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.1.2018) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.404.html 
 
Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.129.html 
 
Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného 
a stave zásob minerálneho oleja 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.407.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávať daňové priznania a 
dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) 
poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní daňového priznania k 
spotrebnej k spotrebnej dani z minerálneho oleja. Pri elektronickom podaní 
daňových priznaní systém automatizovane vystavuje akceptovateľné 
potvrdenie o podaní daňového priznania od správcu dane, ktorým je colný úrad, 
pre daňový subjekt. 

Pri vypĺňaní formulára pre prihláseného používateľa systém automatizovane 
predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. 

Daňový subjekt je proaktívne informovaný o povinnosť podať daňové priznanie 
formou zobrazenia daňového kalendára (viac informácii pri službe Získavanie 
daňových štatistík a vybraných dokumentov). 

http://www.opis.gov.sk/
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https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/SPD_MO
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.404.html
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Realizácie podaní je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Spotrebná daň z minerálneho oleja 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja 

Formulár Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja 
(platné od 1.1.2018) 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie DP 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 

http://www.opis.gov.sk/
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Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani z minerálneho oleja 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom 
biopalív 
Výberové kritéria pre výber formulára sú nasledovné: 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Spotrebná daň z minerálneho oleja 

Názov 
verzie 
formulára 

Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s 
obsahom biopalív 

Formulár Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s 
obsahom biopalív 

 
Formulár podania obsahuje položky v súlade s typom podania. Náhľad detailu 
formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 Možnosti prístupu 
k službe“. 
 
Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, 
dodaného a stave zásob minerálneho oleja 
Výberové kritéria pre výber formulára sú nasledovné: 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Spotrebná daň z minerálneho oleja 

Názov 
verzie 
formulára 

Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve 
nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja 

Formulár Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve 
nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja 

http://www.opis.gov.sk/
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Formulár podania obsahuje položky v súlade s typom podania. Náhľad detailu 
formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 Možnosti prístupu 
k službe“. 
 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa na portáli 
PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Formuláre podaní sú v štruktúre a obsahujú položky v súlade s typom podania. 
Náhľad detailu formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani z minerálneho oleja 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

6.28 Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z piva 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z piva 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať podania 
viacerými spôsobmi podľa typu daňového priznania.  
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

http://www.opis.gov.sk/
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 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/SPD_PV  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z piva (platné od 1.4.2012) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.203.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávať daňové priznania a 
dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) 
poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní daňového priznania k 
spotrebnej k spotrebnej dani z piva. Pri elektronickom podaní daňových priznaní 
systém automatizovane vystavuje akceptovateľné potvrdenie o podaní 
daňového priznania od správcu dane, ktorým je colný úrad, pre daňový subjekt. 

Pri vypĺňaní formulára pre prihláseného používateľa systém automatizovane 
predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. 

Daňový subjekt je proaktívne informovaný o povinnosť podať daňové priznanie 
formou zobrazenia daňového kalendára (viac informácii pri službe Získavanie 
daňových štatistík a vybraných dokumentov). 

 
Realizácie podaní je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z piva 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Spotrebná daň z piva 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k 
spotrebnej dani z piva 

Formulár Daňové priznanie k spotrebnej dani z piva (platné od 
1.4.2012) 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie DP 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani z piva 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa na portáli 
PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Formuláre podaní sú v štruktúre a obsahujú položky v súlade s typom podania. 
Náhľad detailu formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani z piva 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

6.29 Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových 

výrobkov 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 

http://www.opis.gov.sk/
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Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať podania 
viacerými spôsobmi podľa typu daňového priznania.  
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/SPD_TV  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (platné od 
1.1.2016) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.349.html 
 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov 
(platné od 1.5.2017) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.381.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávať daňové priznania a 
dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) 
poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní daňového priznania k 
spotrebnej k spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Pri elektronickom podaní 
daňových priznaní systém automatizovane vystavuje akceptovateľné 
potvrdenie o podaní daňového priznania od správcu dane, ktorým je colný úrad, 
pre daňový subjekt. 

Pri vypĺňaní formulára pre prihláseného používateľa systém automatizovane 
predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/SPD_TV
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/SPD_TV
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.349.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.381.html
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Daňový subjekt je proaktívne informovaný o povinnosť podať daňové priznanie 
formou zobrazenia daňového kalendára (viac informácii pri službe Získavanie 
daňových štatistík a vybraných dokumentov). 

 
Realizácie podaní je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Spotrebná daň z tabakových výrobkov 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k 
spotrebnej dani z tabakových výrobkov 

Formulár Daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 
(platné od 1.1.2016) 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie DP 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani z tabakových 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov 
Obdobný postup je potrebné aplikovať pri podávané daňového priznania k 
spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov, ako je uvedený pre 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov. 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Spotrebná daň z tabakových výrobkov 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k 
spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov 

Formulár Daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymových 
tabakových výrobkov (platné od 1.5.2017) 

 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa na portáli 
PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 

http://www.opis.gov.sk/
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dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Formuláre podaní sú v štruktúre a obsahujú položky v súlade s typom podania. 
Náhľad detailu formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 
 

Obdobný postup je potrebné aplikovať pri podávané daňového priznania k 
spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov. 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

http://www.opis.gov.sk/
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6.30 Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z uhlia 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z uhlia 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať podania 
viacerými spôsobmi podľa typu daňového priznania.  
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/SPD_UH  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platné od 1.1.2020) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.449.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávať daňové priznania a 
dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) 
poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní daňového priznania k 
spotrebnej k spotrebnej dani z uhlia. Pri elektronickom podaní daňových 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/SPD_UH
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/SPD_UH
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.449.html
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priznaní systém automatizovane vystavuje akceptovateľné potvrdenie o podaní 
daňového priznania od správcu dane, ktorým je colný úrad, pre daňový subjekt. 

Pri vypĺňaní formulára pre prihláseného používateľa systém automatizovane 
predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. 

Daňový subjekt je proaktívne informovaný o povinnosť podať daňové priznanie 
formou zobrazenia daňového kalendára (viac informácii pri službe Získavanie 
daňových štatistík a vybraných dokumentov). 

 
Realizácie podaní je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Spotrebná daň z uhlia 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k 
spotrebnej dani z uhlia 

Formulár Daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platné od 
1.1.2020) 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie DP 

http://www.opis.gov.sk/
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Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani z uhlia 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa na portáli 
PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Formuláre podaní sú v štruktúre a obsahujú položky v súlade s typom podania. 
Náhľad detailu formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani z uhlia 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

6.31 Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z vína 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z vína 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať podania 
viacerými spôsobmi podľa typu daňového priznania.  
 

http://www.opis.gov.sk/
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Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/SPD_VN  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu (platné od 
1.4.2012) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.185.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávať daňové priznania a 
dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) 
poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní daňového priznania k 
spotrebnej k spotrebnej dani z vína. Pri elektronickom podaní daňových 
priznaní systém automatizovane vystavuje akceptovateľné potvrdenie o podaní 
daňového priznania od správcu dane, ktorým je colný úrad, pre daňový subjekt. 

Pri vypĺňaní formulára pre prihláseného používateľa systém automatizovane 
predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. 

Daňový subjekt je proaktívne informovaný o povinnosť podať daňové priznanie 
formou zobrazenia daňového kalendára (viac informácii pri službe Získavanie 
daňových štatistík a vybraných dokumentov). 

 
Realizácie podaní je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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184 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Spotrebná daň z vína 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k 
spotrebnej dani z vína a medziproduktu 

Formulár Daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu 
(platné od 1.4.2012) 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie DP 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani z vína a medziproduktu 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa na portáli 
PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Formuláre podaní sú v štruktúre a obsahujú položky v súlade s typom podania. 
Náhľad detailu formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani z vína 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

6.32 Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani zo zemného plynu 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani zo zemného plynu 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať podania 
viacerými spôsobmi podľa typu daňového priznania.  
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/SPD_ZP  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu (platné od 1.1.2020) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.450.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávať daňové priznania a 
dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) 
poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní daňového priznania k 
spotrebnej k spotrebnej dani zo zemného plynu. Pri elektronickom podaní 
daňových priznaní systém automatizovane vystavuje akceptovateľné 
potvrdenie o podaní daňového priznania od správcu dane, ktorým je colný úrad, 
pre daňový subjekt. 

Pri vypĺňaní formulára pre prihláseného používateľa systém automatizovane 
predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. 

Daňový subjekt je proaktívne informovaný o povinnosť podať daňové priznanie 
formou zobrazenia daňového kalendára (viac informácii pri službe Získavanie 
daňových štatistík a vybraných dokumentov). 

 
Realizácie podaní je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/SPD_ZP
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/SPD_ZP
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.450.html
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1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Spotrebná daň zo zemného plynu 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k 
spotrebnej dani zo zemného plynu 

Formulár Daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu 
(platné od 1.1.2020) 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie DP 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani zo zemného plynu 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa na portáli 
PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Formuláre podaní sú v štruktúre a obsahujú položky v súlade s typom podania. 
Náhľad detailu formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre DP k spotrebnej dani zo zemného plynu 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

6.33 Podávanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 

 organizácie VS (G2G) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať podania 
viacerými spôsobmi podľa typu daňového priznania.  

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/UCT_JU  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
K danej téme sa vzťahuje oblasti, ak sú 
- Oznámenie schválenia účtovnej závierky 
- Účtovné výkazy pre neziskové organizácie 
- Účtovné výkazy pre ostatné typy účtovných jednotiek 
- Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave 

jednoduchého účtovníctva 
 
V tejto časti príručku je popisovaný prípad Účtovná závierka v JÚ. Pre iný typ 
organizácie, podnikateľského subjektu je potrebné použiť príslušné formuláre. 
 
Účtovná závierka v JÚ 
Účtovná závierka v JÚ (účinná od 31.12.2014) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/UV/form.300.html 
 
Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave 
jednoduchého účtovníctva 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/UV/form.340.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávanie dokumentov 
týkajúcich sa účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve a dokumenty 
tvoriace jej náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) poskytuje plnú 
interaktívnosť služby pri vypĺňaní podania. Pri elektronickom podaní účtovnej 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/UCT_JU
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/UCT_JU
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/UV/form.300.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/UV/form.340.html
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závierky systém automatizovane vystavuje akceptovateľné potvrdenie o podaní 
daňového priznania od správcu dane, ktorým je daňový úrad, pre daňový 
subjekt. 

Pri vypĺňaní formulára pre prihláseného používateľa systém automatizovane 
predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. 

Daňový subjekt je proaktívne informovaný o povinnosť podať daňové priznanie 
formou zobrazenia daňového kalendára (viac informácii pri službe Informovanie 
sa o daňovom procese a plánovanej daňovej udalosti). 

 
Realizácie podaní je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Účtovná závierka v JÚ 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ) 

Agenda Všetky,  
alebo konkrétne za napr. Účtovné výkazy pre podnikateľské 
subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva 

Názov 
verzie 
formulára 

Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave 
jednoduchého účtovníctva 

Formulár Účtovná závierka v JÚ (účinná od 31.12.2014) 

 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Vyhľadanie formulára pre účtovnú závierku JÚ 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre účtovnú závierku JÚ 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave 
jednoduchého účtovníctva 
Výberové kritéria pre výber formulára sú nasledovné: 
 

Oblasť Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ) 

Agenda Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave 
jednoduchého účtovníctva 

Názov 
verzie 
formulára 

Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave 
jednoduchého účtovníctva 

Formulár Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce 
v sústave jednoduchého účtovníctva 

 

 
Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie k ÚZ 
 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa na portáli 
PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Obrázok: Detail formulára pre Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve 
 

Ostatné formuláre súvisiacich podaní sú v štruktúre a obsahujú položky 
v súlade s typom podania. Náhľad detailu formulára je dostupný na URL adrese 
uvedenej v časti „7.3 Možnosti prístupu k službe“. 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 
 

 

6.34 Podávanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 

 organizácie VS (G2G) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné realizovať podania 
viacerými spôsobmi podľa typu daňového priznania.  
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/UCT_PU  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
K danej téme sa vzťahuje oblasti, ako sú 
- Oznámenie schválenia účtovnej závierky 
- Účtovné výkazy pre neziskové organizácie 
- Účtovné výkazy pre ostatné typy účtovných jednotiek 
- Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave 

jednoduchého účtovníctva 
- Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave 

podvojného účtovníctva 
 
V tejto časti príručku je popisovaný prípad Účtovná závierka v PÚ. Pre iný 
typ organizácie, podnikateľského subjektu je potrebné použiť príslušné 
formuláre. 
 
Účtovná závierka v PÚ 
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31.12.2014) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/UV/form.301.html 
 
Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - malá a veľká účtovná jednotka (účinná 
od 31.12.2014) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/UV/form.302.html 
 
Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/UV/form.339.html 
 
Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave 
podvojného účtovníctva 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/UV/form.305.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/UCT_PU
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https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/UV/form.302.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/UV/form.339.html
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7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávanie dokumentov 
týkajúcich sa účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a dokumenty tvoriace 
jej náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) poskytuje plnú 
interaktívnosť služby pri vypĺňaní podania. Pri elektronickom podaní účtovnej 
závierky systém automatizovane vystavuje akceptovateľné potvrdenie o podaní 
daňového priznania od správcu dane, ktorým je daňový úrad, pre daňový 
subjekt. 

Pri vypĺňaní formulára pre prihláseného používateľa systém automatizovane 
predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. 

Daňový subjekt je proaktívne informovaný o povinnosť podať daňové priznanie 
formou zobrazenia daňového kalendára (viac informácii pri službe Informovanie 
sa o daňovom procese a plánovanej daňovej udalosti). 

 
Realizácie podaní je umožnená dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Účtovná závierka v PÚ 
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ) 

Agenda Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v 
sústave podvojného účtovníctva 

Názov 
verzie 
formulára 

Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave 
podvojného účtovníctva 

Formulár Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 
31.12.2014) 
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Obrázok: Vyhľadanie formulára na podávanie Účtovnej závierky v PÚ 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
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Obrázok: Detail formulára pre podanie Účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky  
Výberové kritéria pre výber formulára sú nasledovné: 
 

Oblasť Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ) 

Agenda Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v 
sústave podvojného účtovníctva 

Názov 
verzie 
formulára 

Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v 
sústave podvojného účtovníctva 

Formulár Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky 

 
Formulár podania obsahuje položky v súlade s typom podania. Náhľad detailu 
formulára je dostupný na URL adrese uvedenej v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky 
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2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa na portáli 
PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre Účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve 
 

Ostatné formuláre súvisiacich podaní sú v štruktúre a obsahujú položky 
v súlade s typom podania. Náhľad detailu formulára je dostupný na URL adrese 
uvedenej v časti „7.3 Možnosti prístupu k službe“. 
 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
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6.35 Poukazovanie percentuálneho podielu dane 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Poukazovanie percentuálneho podielu dane 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné poukázať % podiel dane 
viacerými spôsobmi podľa typu daňového priznania.  
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/DAN_FO  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k 
službe nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2014 (platné od 
1.1.2015) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.315.html 
 
Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2014 (platné od 
1.1.2015) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.318.html 
 
Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2014 (platné od 1.1.2015) 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.317.html 
 
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.280.html 
 
Služba je dostupná od 1.1.2014. 
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7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

Služba umožňuje realizovať proces poukazovania podielu dane na osobitné 
účely. Poukazovanie podielu zaplatenej dane je umožnené fyzickej osobe alebo 
právnickej osobe realizovať buď v rámci podávania daňového priznania alebo 
samostatným podaním formulára Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% 
(3%) zaplatenej dane. 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane je 
oprávnená podať fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane 
vykonal ročné zúčtovanie. 

 
Spracovanie podania žiadosti a podania je umožnené dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) 
Pri poukazovaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov 
je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Daň z príjmu fyzickej osoby 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) 

Formulár Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 
2014 (platné od 1.1.2015) 
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Obrázok: Vyhľadanie formulára pre podávanie DP 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o podanie, ktorú žiadateľ vypĺňa 
a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 6.2 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre DP FO (typ A) 
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V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) 
Výberové kritéria pre výber formulára pre DP FO (typ B) sú nasledovné: 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Daň z príjmu fyzickej osoby 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) 

Formulár Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 
2014 (platné od 1.1.2015) 

 
Formulár podania obsahuje položky v súlade s typom podania. Náhľad detailu 
formulára uvedený je v časti 2. pre verejne dostupné služby.  
 
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 
Výberové kritéria pre výber formulára pre DP PO  sú nasledovné: 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Daň z príjmu fyzickej osoby 

Názov 
verzie 
formulára 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 

Formulár Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2014 
(platné od 1.1.2015) 

 
Formulár podania obsahuje položky v súlade s typom podania. Náhľad detailu 
formulára uvedený je v časti 2. pre verejne dostupné služby.  
 
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane 
Výberové kritéria pre výber formulára pre DP PO  sú nasledovné: 
 

Oblasť Správa daní 

Agenda Daň z príjmu fyzickej osoby 

Názov 
verzie 
formulára 

 

Formulár Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej 
dane 

 
Formulár podania obsahuje položky v súlade s typom podania. Náhľad detailu 
formulára uvedený je v časti 2. pre verejne dostupné služby.  
 
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
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Predmetné služby Registrácie sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa 
na portáli PFS. 
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto 
vyhľadávacích kritérií (bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - 
Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť Zoznamy – 
vyhľadávacie kritériá). Výberové kritériá sú totožné podľa druhu registrovanej 
dane ako v prípade „Po autentifikácií“, t.j. prihláseného používateľa, resp. je 
možné použiť priamo URL linky uvedené v časti „7.3 Možnosti prístupu k 
službe“ časť „služba je verejne dostupná“. 
 
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) 

 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola a zmazanie obsahu formulára) dostupné v spodnej časti 
formulára. 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá detail 
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Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) 

 
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre Daňové priznanie k dani z príjmov PO 
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Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane 

 

 
Obrázok: Detail formulára pre Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) 
zaplatenej dane 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 

 

6.36 Platenie daní a poplatkov 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Platenie daní a poplatkov 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 
 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby nie je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového 
sídla finančnej správy (PFS), služba je verejne dostupná. Informácie sú 
dostupné aj po autentifikácií v OIZ zóne. 
 
Navigácia k službe – platenie daní:  
Titulná stránka  

Osobná internetová zóna  
Osobný účet 
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Platenie daní 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/osobny-
ucet/platenie-dani 
 
Navigácia k službe – potvrdenie o úhrade, zaplatení dane:  
Titulná stránka  

Osobná internetová zóna  
 Osobný účet 

Výpis z osobného účtu  
, kde vo voľbe „Zobraziť výpis obratov“, a ďalej v 
„Detail predpisu“ je možné „Vytvoriť potvrdenie o 
úhrade“. 

 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/osobny-ucet/vypis-
z-osobneho-uctu 
 
Navigácia k službe – daňový nedoplatok/preplatok:  
Titulná stránka  

Osobná internetová zóna  
 Osobný účet 

 Výpis z osobného účtu 
 

URL adresa služby:  
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/osobny-ucet/vypis-
z-osobneho-uctu 
 
Služba je dostupná od 31.10.2015. Informácie poskytované v rámci tejto služby 
budú dostupné od dátumu, ktorý uverejní finančná správa na jej webovom sídle. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod: 
  

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba vychádza z dnes fungujúceho spôsobu platenia daní, pričom poskytuje 
daňovému subjektu komfort pri platbe dane, sankčného úroku, penále, poplatku 
alebo inej platby realizovanej v prospech správcu dane, ktorým je daňový úrad 
alebo colný úrad. Možnosť úhrady je realizovaná prostredníctvom elektronickej 
platby využitím prepojenia portálu finančnej správy na platobné mechanizmy 
bankových inštitúcii.  
 
Služba poskytuje automatizované generovanie výstupov pre saldokonto 
daňového subjektu a je referencovaná na platobné povinnosti daňového 
subjektu evidované v službách finančnej správy. 
 
Služba poskytuje množstvo informácií k problematike platenia, ktoré sú 
dostupné v časti PFS - Platenie daní. Odkaz na službu je dostupný z titulnej 
stránky v časti „Rýchle odkazy >“. 
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Obrázok: Informácie k problematike platenia - Rýchli odkaz 

 
Obrázok: Informácie k problematike platenia 

 
Služba poskytuje informácie aj ohľadom bánk, ktoré poskytujú služby v oblasti 
internet bankingu s prelinkovaním internet banking vybranej banky. Informácie 
sú verejne dostupné na PFS, a taktiež v OIZ po prihlásenému používateľa.  
 
Služba je sprístupnená v OIZ z odkazu „Platenie daní“ v dlaždici „Osobný účet“. 
 

 
Obrázok: Dlaždica Osobný účet – obsahuje linku na Platenie daní 
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Obrázok: Zoznam bánk s linkou na internet banking 

 
Po prelinkovaní používateľ postupuje štandardným postupom pri úhrade 
prostredníctvom internet bankingu. 
 
Získanie potvrdenia o úhrade 
Systém poskytuje funkčnosť na získanie potvrdenia o úhrade. Daňový subjekt 
má možnosť automatizovaného vytvorenia a elektronického zaslania dokladu 
verifikujúceho realizáciu transakcie v prípade úhrady dane alebo inej povinnosti 
v prospech správcu dane. 
 
V prípade, že používateľ potvrdí voľbou "Vytvoriť potvrdenie o úhrade", ktorá je 
dostupná v dlaždici „Osobný účet“, a časti „Výpis z osobného účtu“, kde vo 
voľbe „Zobraziť výpis obratov“, a ďalej v „Detail predpisu“ je možné „Vytvoriť 
potvrdenie o úhrade“, je používateľovi zobrazená informácia: 
- Informácia o vytvorení potvrdenia o úhrade pohľadávky vám bude zaslaná 

do schránky správ“, resp. informácia  
- Odoslanie požiadavky na vytvorenie potvrdenia nebolo úspešné. 

Zopakujte vyžiadanie potvrdenia neskôr“ (v prípade výskytu chyby 
v systéme). 

 
Informovanie o vzniku daňového nedoplatku / daňového preplatku 
Systém, na základe nastavení v Profile používateľa - časť Notifikácie, 
v špecifických prípadoch informuje používateľa/daňový subjekt o vzniku 
daňového nedoplatku alebo daňového preplatku. 
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Obrázok: Nastavanie notifikácií pre zasielanie informácií o stave účtu 

 
Pre službu týkajúcu sa daňového nedoplatku / daňového preplatku systém 
ponúka možnosť nastavenia týchto notifikácií 
- Doručovanie potvrdenia o stave účtu 
- Oznámenie o vzniku nedoplatku 
- Oznámenie o vzniku preplatku 
 
Informácia o detaile daňového nedoplatku / daňového preplatku je dostupná 
v dlaždici „Osobný účet“, a časti „Výpis z osobného účtu“. 
 

 
Obrázok: Informácia o stave účtu, resp. detaile nedoplatku / preplatku 

 
Bližšie informácie o funkcionalite systému sú dostupné v popise služby 
„Poskytovanie informácii o saldokonte fyzickej osoby“, resp. služby „Používanie 
osobného účtu právnickej osoby (saldokonto)“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/


 

212 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

 

 

6.37 Podávanie žiadostí a podaní pre finančnú správu 

 
7.1 Názov elektronickej služby: 

 
Podávanie žiadostí a podaní pre finančnú správu 
 

 
7.2 Používatelia elektronickej 
služby: 

 

 občan (G2C) 

 podnikateľ (G2B) 
 

 
7.3 Možnosti prístupu k službe: 

 
Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla 
finančnej správy (PFS). Po autentifikácií je možné podávať rôzne žiadosti 
a podania pre finančnú správu.  
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Osobná internetová zóna 
 Katalógy

 Katalóg formulárov 
 
URL adresa služby: 
https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-
formularov/_/DAN_VSE  
 
Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k službe 
nie je potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka  

 Elektronické služby  
 Verejne dostupné elektronické služby 

Daňové a colné formuláre 
Elektronické formuláre 

 
URL adresa služby – priamo na predmetný formulár: 
Všeobecné podanie - Register 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.297.html  
 
Všeobecné podanie - Správa daní 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.329.html  
 
Všeobecné podanie - Spotrebné dane 
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.330.html  
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Služba je dostupná od 1.1.2014. 
 

 
7.4 Odkaz na video príp. audio 
návod:  
 

 

 
7.5 Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 

 
Služba umožňuje daňovým subjektom elektronicky realizovať podania 
akýchkoľvek informácií pri správe daní, ktoré je subjekt povinný predkladať 
finančnej správe v zmysle príslušných predpisov. Elektronická komunikácia 
zjednodušuje a zrýchľuje komunikáciu subjektu so správcom dane prípadne 
inými organizačnými útvarmi v rámci finančnej správy. Po realizácií podania má 
subjekt možnosť sledovať evidenciu komunikácie a prislúchajúcich 
dokumentov.  
 
Služba poskytuje možnosť realizácie podávaní pre finančnú správu 
v týchto oblastiach 
- Všeobecné podanie - Register 
- Všeobecné podanie - Správa daní 
- Všeobecné podanie - Spotrebné dane 
 
Spracovanie žiadostí a podaní je umožnené dvomi spôsobmi: 
- Prihlásenému a autorizovanému používateľovi na portáli PFS 
- Verejne dostupná služba pre neautentifikovaných používateľov 
 
1. Popis spôsobu pre prihláseného a autorizovaného používateľa 
 
Všeobecné podanie - Register 
Pri podaní je potrebné postupovať spôsobom uvedeným v časti „7.3 Možnosti 
prístupu k službe“, časť „Po autentifikácií“, kde v katalógu formulárov je 
potrebné vyhľadať formulár služby na základe týchto vyhľadávacích kritérií 
(bližší popis vyhľadávania je uvedený pri službe - Používanie osobnej schránky 
daňového subjektu – časť Zoznamy – vyhľadávacie kritériá): 
 

Oblasť Register 

Agenda Podanie pre FS - Register 

Názov 
verzie 
formulára 

Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej 
republiky 

Formulár Všeobecné podanie - Register 
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Obrázok: Vyhľadanie formulára na registráciu dane 

Po kliknutí na ikonu vyplnenie formulára sa používateľovi otvorí 
v novej záložke prehliadača konkrétna žiadosť o registráciu, ktorú žiadateľ 
vypĺňa a spravuje štandardným spôsobom uvedeným v časti príručky – služba 
6.2 Používanie osobnej schránky daňového subjektu – časť „Funkcionality pre 
prácu s formulárom“. 
 

 
Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie - Register 
 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola, zmazanie obsahu formulára a podpísanie a podanie 
formulára) dostupné v ľavej časti portálu. 
 
Všeobecné podanie - Správa daní 
Vyhľadanie, práca s formulárom a odoslanie formulára je totožné ako je 
uvedené v popise pre časť „Všeobecné podanie - Register“. Pre realizáciu 
podania „Všeobecné podanie - Správa daní“ je potrebné použiť vyhľadávacie 
kritéria: 
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Oblasť Správa daní 

Agenda Podanie pre FS - Správa daní 

Názov 
verzie 
formulára 

Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej 
republiky 

Formulár Všeobecné podanie - Správa daní 

 

 
Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie – Správa daní 
 
Všeobecné podanie - Spotrebné dane 
Vyhľadanie, práca s formulárom a odoslanie formulára je totožné ako je 
uvedené v popise pre časť „Všeobecné podanie - Register“. Pre realizáciu 
podania „Všeobecné podanie - Správa daní“ je potrebné použiť vyhľadávacie 
kritéria: 
 

Oblasť Správa spotrebných daní 

Agenda Podanie pre FS - Správa spotrebných daní 

Názov 
verzie 
formulára 

Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej 
republiky 

Formulár Všeobecné podanie - Spotrebné dane 

 
Formulár podania obsahuje položky v súlade s typom podania. Náhľad detailu 
formulára je uvedený v časti 2. pre verejne dostupné služby.  
 
2. Popis spôsobu pre neautentifikovaného používateľa – verejne 

dostupné služby 
 
Predmetné služby Registrácie sú dostupné aj pre neregistrovaného používateľa 
na portáli PFS.  
 
V tomto prípade postupujte nasledovnými krokmi, uvedenými v časti „7.3 
Možnosti prístupu k službe“ časť „služba je verejne dostupná“, kde v katalógu 
formulárov je potrebné vyhľadať formulár služby na základe tých istých 
vyhľadávacích kritérií ako je uvedené pri spôsobe pre autentifikovaného 
používateľa, alebo je možné použiť URL adresa služby – priamo na predmetný 
formulár (uvedená v časti 7.3). 
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Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie - Register 

 
V tomto prípade sú ovládacie tlačidlá na správu formulára (uloženie, načítanie, 
vytlačenie, kontrola a zmazanie obsahu formulára) dostupné v spodnej časti 
formulára. 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá 
 

 
Obrázok: Detail formulára – spodná časť – ovládacie tlačidlá detail 
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Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie – Správa daní 

 

 
Obrázok: Detail formulára pre Všeobecné podanie – Spotrebné dane 

 

 
7.6 Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
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7 Kontaktujte nás 
 
Kontaktujte nás 

 
Call centrum: +421 (48) 43 17 222 
 
Sídlo Finančného riaditeľstva SR 
Finančné riaditeľstvo SR 
Lazovná č. 63 
974 01 Banská Bystrica 
IČO: 42499500 
 
Banská Bystrica - tel.: +421 (48) 4393111;  
Bratislava - tel.: +421 (2) 48273111, 112, 115 
fax: +421 (2) 43421879 
 
Ostatné Kontakty na organizačné útvary Finančného riaditeľstva SR sú 
dostupné na webovej adrese: 
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/financne-riaditelstvo-sr 
 
Ako komunikovať s finančnou správou 
V hlavnom menu položka „Kontakty“, kde po kliknutí sa 
zobrazia informácie o možných komunikačných kanáloch 
(telefonicky, mailom, online chat, kontaktný formulár) s finančnou správou. 
Uvedené sú aj kontakty nahlasovanie sťažnosti, podnety týkajúce sa trestnej 
činnosti.  
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt 
 
Ďalšie možnosti komunikácie 
 
Kontakty na úrady 
Kontaktné informácie  pre jednotlivé colné a daňové úrady a ich pobočky sú 
uvedené na adrese: https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-
urady. Na stránke sa zobrazujú údaje o adresách, e-mailovej adrese a 
telefonických kontaktoch, úradné hodiny pre príslušný úrad a prípadne pre 
podateľňu úradu. 
 
Telefonicky cez infolinku 

 
 

Po skončení komunikácie na informačnej linke s operátorom finančnej správy 
je umožnené ohodnotiť operátora 
prostredníctvom aplikácie Staffino. 
 

Elektronicky mailom 

 Mailová komunikácia je zabezpečovaná 
prostredníctvom aplikácie Live Agent, kde je umožnené vybrať konkrétnu 
tému dopytu (napr.: Technická podpora, DPH, Daň z príjmov FO, atď.). 
 
Online chat 
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 Online komunikácia je zabezpečovaná 
prostredníctvom aplikácie Live Chat. 
 
Opýtajte sa finančnej správy  
Komunikácia prebieha prostredníctvom Kontaktného formulára, na 
adrese: https://www.financnasprava.sk/sk/opytajte-sa-financnej-spravy  
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