
eSlužby
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti 
daní, poplatkov a colníctva. Úlohou finančnej správy je 
výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho 
rozpočtu SR a EÚ.   

Finančnú správu tvoria:

•	 	Finančné	riaditeľstvo	SR
•	 	9	colných	úradov	
•	 	8	daňových	úradov	a	1	úrad	pre	vybrané
	 	daňové	subjekty
•	 	Kriminálny	úrad	finančnej	správy

Finančná správa je modernou proklientsky oriento- 
vanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú 
komunikáciu.

Základné	informácie

Registrácia na portáli finančnej správy

Autorizácia

Elektronická komunikácia 
s finančnou správou

Ako s nami komunikovať

Ďalšie možnosti komunikácie nájdete 
na www.financnasprava.sk.

Viac	 informácií	 k	 elektronickej	 komunikácii	 nájdete 
na www.financnasprava.sk v časti eSlužby. 

Telefonicky

Poštou 

Sociálne siete

E-mail

Live chat

048/43 17 222

Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63
974 01  Banská Bystrica

www.facebook.com/FinancnaSprava

Výhody elektronickej komunikácie

•	 	úspora	 času	 (podanie	 kedykoľvek	 počas	 dňa	
bez čakania v rade a úradných hodín)

•	 	úspora	 finančných	 prostriedkov	 (doprava 
na	úrady,	tlač	dokumentov,	poštovné)

•	 	polovičný	 poplatok	 za	 elektronické	 podanie	
oproti listinnej podobe    

•	 	odosielanie	dokumentov	z	pohodlia	domova
•	 	komfort	pri	vyplňovaní	dokumentov
•	 	informovanosť	 o	 odoslaní	 a	 doručení 

prostredníctvom notifikačných správ
•	 	jednoduchý	 prehľad	 odoslaných	 dokumentov 

Kalendár vybraných termínov

DP k dani z mot. vozidiel 31. 1.

Prehľad zo závislej činnosti
do konca mesiaca

za predchádzajúci mesiac

DP k DPH
do 25. v mesiaci

za predchádzajúci
mesiac/štvrťrok

Súhrnný výkaz

Kontrolný výkaz

Spotrebné dane

DP k dani z príjmov 31. 3.

Hlásenie zo závislej činnosti 30. 4.
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Základné informácie

Platitelia DPH musia s finančnou správou povinne 
komunikovať	elektronicky	od	roku	2014.	Od	1.	1.	2018 
sa povinná elektronická komunikácia rozširuje 
na	 všetky	 právnické	 osoby	 zapísané	 v	 obchodnom 
registri	 a	 od	 1.	 7.	 2018	 aj	 na	 všetky	 fyzické	 osoby	 - 
podnikateľov.

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám 
potrebujete:   

•	 	občiansky	 preukaz	 s	 elektronickým	 čipom	 (eID)	
spolu	s	bezpečnostným	osobným	kódom	(BOK)

•	 	čítačku	čipových	kariet	
•	 	nainštalovaný	softvér:	
 –  ovládače k čítačke kariet
	 –		aplikáciu	na	prihlasovanie	(eID	klient)	
 –  balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický 

podpis	(KEP)
 –  stiahnete si ho na
        https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download/ 

Registrácia používateľa

Registrácia	 je	 proces,	 pri	 ktorom	 sa	 ako	 fyzická 
osoba stávate používateľom elektronických služieb 
finančnej	 správy	 a	 pridelíme	 Vám	 ID	 používateľa. 
Registrovať sa môžete na webovom sídle finančnej 
správy www.financnasprava.sk v časti Registrácia
vyplnením	elektronického	registračného	formulára.		

Vyplníte	 elektronický	 registračný	 formulár.	 Okrem 
toho	je	potrebné	zadať	aj	heslo	a	osobný	identifikačný	
kód, ktorých zloženie si sám zvolíte. Stlačíte tlačidlo 
registrovať. 

O	 úspešnom	 prijatí	 registračných	 údajov	 Vás 
oboznámime aktivačným e-mailom. 
 
Súčasťou	 aktivačného	 e-mailu	 je	 aktivačný	 link.	
Kliknutím	na	 link	 (do	 24	 hodín	 od	 zaslania	 e-mailu) 
potvrdíte aktiváciu a vygenerujeme Vám druhý 
aktivačný e-mail. Ten bude obsahovať všetky 
identifikačné	údaje.	
 
Registráciu potvrdíte s eID. Návšteva	 daňového/
colného	úradu	pre	pridelenie	prístupových	práv	nie 
je potrebná.  

Autorizácia používateľa
 
Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom Vám 
ako	 registrovanému	 používateľovi	 pridelíme	
prístupové	 práva	 k	 dátam	 daňového	 subjektu.	 

Žiadosť o autorizáciu podáte elektronicky a uvediete 
v	nej	DIČ	konkrétneho	daňového	subjektu,	na	ktorý	
žiadate	 prístupové	 práva.	 Registrátor	 daňového/ 
colného	úradu	Vás	po	overení	údajov	zaregistruje.

Po dokončení registrácie a úspešnej autorizácii 
môžete	začať	využívať	elektronické	služby	finančnej	
správy.
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