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Podajte dane elektronicky 
 

BRATISLAVA – 21.02.2017: Podajte daňové priznanie elektronicky – to je hlavné posolstvo 
informačnej kampane, ktorú finančná správa spustí už pozajtra. Naši pracovníci budú verejnosti 
k dispozícií v nákupných centrách po celom Slovensku. 
 
Elektronická komunikácia s daňovými aj colnými úradmi naplno funguje už viac ako tri roky. Aktuálne 
podáva daňové priznanie prostredníctvom portálu finančnej správy v elektronickej podobe asi štvrtina 
daňovníkov. Finančná správa už pozajtra štartuje s informačnou kampaňou na podporu elektronickej 
komunikácie. Informácie sa verejnosť dozvie priamo v obchodných centrách po celom Slovensku: 
 

 Žilina – Aupark – 23. 2. 2017 

 Liptovský Mikuláš – RGB Liptov – 24. 2. 2017 

 Prešov – OC Max – 23. 2. 2017 

 Poprad – OC Max – 24. 2. 2017 

 Košice – Aupark – 23. 2. 2017 

 Michalovce – OC Zemplín – 24. 2.2017 

 Prievidza – OC Korzo – 23. 2. 2017 

 Trenčín – OD Prior – 24. 2. 2017 

 Banská Bystrica – OC Európa – 23. 2. 2017 

 Zvolen – OC Európa – 24.2. 2017 

 Dunajská Streda – OC Galéria – 2. 3. 2017 

 Trnava – City Aréna – 3. 3. 2017 

 Bratislava – Eurovea – 2. 3. 2017 

 Nitra – OC Max – 2. 3. 2017 

 Nové Zámky – OC Aquario – 3. 3. 2017 
 
Naši pracovníci budú k dispozícií v čase od 10,00 – 18,00 hodiny. Priamo na mieste môžu záujemcovia 
o elektronické podávanie daňových priznaní vyplniť „Dohodu o elektronickej komunikácií“ a registrovať sa 
na www.financnasprava.sk. Nemusia už potom chodiť na daňový úrad a počas marca potom môžu daňové 
priznanie podávať elektronicky. Taktiež môžu začať využívať všetky ostatné výhody elektronickej 
komunikácie s finančnou správou, ako napríklad polovičná sadzba za správne poplatky pri elektronicky 
podaných žiadostiach. 
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom 
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v 
uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou 
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk. 
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