
 

 

 

Finančná správa 

Tlačová správa 
 

Autorizácia už za pár minút 
 
BRATISLAVA, 16.07.2018: Finančná správa výrazne skrátila čas autorizácie na portáli finančnej 
správy, a to po nasadení zjednotenia registrácie a autorizácie do jedného kroku pri daňových 
subjektoch, ktoré konajú sami za seba. Ide o ďalšie proklientske opatrenie. Daňové subjekty 
registrujúce sa pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo občianskeho 
preukazu s čipom (eID), získajú potvrdenie o autorizácii okamžite.  
 
Fyzické osoby podnikatelia, ktoré konajú sami za seba, môžu využívať elektronické služby finančnej 
správy rýchlejšie. Kým doteraz trval proces autorizácie v priemere 3 pracovné dni, po zjednotení 
registrácie a autorizácie do jedného kroku vie finančná správa spraviť autorizáciu automaticky 
v priebehu pár minút. Týka sa to tých osôb, ktoré konajú sami seba. Toto uľahčenie sa tak dotkne 
najmä živnostníkov.  
 
Tento benefit je určený najmä daňovým subjektom, ktoré sa na elektronickú komunikáciu s finančnou 
správou registrujú prostredníctvom eID a KEP. V prípade dohody o elektronickom doručovaní je osobná 
návšteva úradu aj naďalej nevyhnutná, a to z dôvodu overenia údajov uvedených v registračnom 
formulári. Pri registrácii s KEP a eID sa totiž dokončenie registrácie a automatizovaná autorizácia 
spúšťa automaticky, pri ručnom vyplnení registračného formulára musí prísť subjekt na úrad, kde mu 
registrátor v systéme dokončí registráciu a až potom sa automatizovane spustí proces autorizácie. Aj 
v tomto prípade však už len na úrade pracovník potvrdí registráciu a systém subjekt zautorizuje 
automaticky. 
 
Predpokladom pre automatickú autorizáciu je zaškrtnutie políčka „Žiadam o sprístupnenie 
oprávnenia pre osobné konanie“, ktoré je dostupné pri registrácii priamo v registračnom 
formulári.  
 
Finančná správa nasadila túto úpravu začiatkom júla ako súčasť prvej fázy redizajnu portálu finančnej 
správy. Cieľom opatrení je uľahčiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou fyzickým osobám 
podnikateľom, ktorým vznikla od 1.júla povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky.  
 
 

Základné pojmy:  

Registrácia používateľa – registráciou získava používateľ portálu finančnej správy (občan) možnosť 
využívať elektronické služby, ktoré finančná správa poskytuje. Ukončením registrácie nie je ale možné 
ešte zrealizovať podanie, napr. podať daňové priznanie. Najprv je potrebné vykonať autorizáciu k 
subjektu. 



 

Autorizácia k subjektu – autorizácia znamená priradenie daňového alebo colného subjektu k 
používateľovi portálu finančnej správy, tzn. používateľ po úspešnej autorizácii môže uskutočniť podanie 
za subjekt, ku ktorému bol autorizovaný. Takýchto subjektov môže mať jeden používateľ aj viac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou 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 o približne 3,7 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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