
 

  
 
 
 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 
 

Informácia 
o postupe, ktorý je potrebné vykonať po vypovedaní starých dohôd uzatvorených podľa 

zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 
 

Finančná správa zavádza od 1.1.2014 nový portál, prostredníctvom ktorého nebude možné 
doručovať finančnej správe podania elektronickými prostriedkami na základe dohody o spôsobe 
doručovania písomností uzatvorenej podľa § 20 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní v znení 
neskorších predpisov.  
 
To znamená, že prostredníctvom ID, ktoré má nastavený spôsob komunikácie na základe tejto dohody 
(podania musí deklarovať krycím listom), nebude od 1.1.2014 možné podávať dokumenty elektronicky.  

 
V záujme plynulého prechodu elektronickej komunikácie na nový portál odporúčame osobám 

s prideleným ID, ktoré majú ešte stále v súčasnosti nastavený spôsob komunikácie na základe dohody 
uzatvorenej podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní v znení neskorších predpisov tzv. „starej 
dohody“, aby do 31. decembra 2013 zmenili spôsob komunikácie, a to buď: 

 

 uzatvorením novej dohody medzi pridelenými DIČ a správcom dane podľa § 13 ods. 5 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov 
alebo 

 obstaraním zaručeného elektronického podpisu (ZEP). 
 
 V prípade, že sa daňový subjekt rozhodne uzatvoriť so správcom dane novú dohodu podľa zákona 

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, dohodu môže 
vytlačiť z internetovej stránky www.drsr.sk v časti elektronická komunikácia – podmienky využívania 
AES v bode A) b. Vyplnenú dohodu spolu s pôvodným registračným formulárom je potrebné 
predložiť na miestne príslušný daňový úrad. 

 Ak daňový subjekt pridelený k ID už v predchádzajúcom období uzatvoril aj novú dohodu podľa 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, pričom má 
stále v platnosti aj starú dohodu, tak osoby s ID na základe starej dohody si môžu tiež zmeniť 
spôsob komunikácie na novú dohodu na miestne príslušnom daňovom úrade. Stačí na daňový úrad 
doručiť pôvodný registračný formulár. 

 Ak sa daňový subjekt rozhodne pre zaručený elektronický podpis, je potrebné priradiť zakúpený 
certifikát do svojho profilu ID. Bližšie informácie o jeho priradení do profilu sú zverejnené na stránke 
www.drsr.sk v časti elektronická komunikácia – podmienky využívania AES v bode D). 

V opačnom prípade pridelené DIČ zostane síce po uvedenom termíne (31.12.2013) aj naďalej platné, 
ale bude mu zmenený spôsob komunikácie na ZEP a do pridelenia certifikátu ZEP, alebo podpísania 
novej dohody (v prípade, že ešte nebola v minulosti podpísaná), toto DIČ nebude možné použiť  
na odosielanie dokumentov. Priradiť ZEP alebo podpísať novú dohodu je možné aj kedykoľvek po tomto 
termíne.  

 

http://www.drsr.sk/
http://www.drsr.sk/


Žiadame osoby, ktoré už neplánujú pri komunikácii so správcom dane ďalej používať niektoré 
z pridelených ID (napr. z dôvodu získania iného ID), aby túto skutočnosť oznámili mailom na adresu 
technickapodpora@financnasprava.sk s uvedením ID, RČ používateľa a so žiadosťou o jeho zrušenie. 

  
Upozornenie: Upozorňujeme daňové subjekty, aby si vykonanie uvedenej zmeny nenechávali  
na poslednú chvíľu, aby si už v januári 2014 mohli riadne a včas plniť svoje daňové povinnosti 
podľa nového spôsobu elektronickej komunikácie a v stanovených termínoch odovzdávať 
daňové priznania.  
 

Všetky bližšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke finančnej správy 
www.financnasprava.sk a tiež v sekcii daňovej www.drsr.sk 
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