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Taxana poskytuje novú službu 

BRATISLAVA – 12.02.2021: Klientom finančnej správy (FS) už neujdú žiadne dôležité termíny. 

Finančná správa vylepšila svoj automatizovaný chatbot Taxana. Po novom automaticky 

upozorňuje každého klienta, ktorý s ňou niekedy komunikoval, na dôležité termíny. 

Finančná správa pripravila novú službu pre svojich klientov. Taxana im bude zasielať upozornenia na 

dôležité termíny. Nová služba funguje pre všetkých, ktorí s Taxanou komunikovali na sociálnej sieti 

Facebook. Naplno bude fungovať po uvoľnení pandemických pravidiel Facebook-u.   

Finančná správa zaviedla túto novinku, aby zvýšila non-stop dostupnosť svojich služieb pre klientov. 

Cieľom je neustále zvyšovať komfort a kvalitu služieb pre daňovníkov. 

Taxana sa už v minulom roku tešila obľube zo strany našich klientov, keď prekročila rekordnú métu 195 

000 používateľov. Ako zdroj informácií chatbot využilo 73 265 nových používateľov, celkovo túto formu 

komunikácie využilo vlani 195 082 používateľov. Taxana si od svojho vzniku prešla systémovým aj 

obsahovým upgrade-om. Daňový obsah doplnil v roku 2020 aj obsah colnej problematiky, konkrétne 

preclievania. Taxana rozšírila aj systémové služby, a to v podobe najnovšej funkcionality zasielania 

dokumentov a formulárov používateľom automatizovaného chatbotu.  

V roku 2020 boli najvyhľadávanejšími témami opatrenia týkajúce sa koronavírusu, dane z príjmov 

fyzických osôb, podávania daňových priznaní, eKasa a dane z pridanej hodnoty. Automatický chatbot 

Taxana sa tak stal plnohodnotným komunikačným kanálom FS pripraveným na ďalší rozvoj obsahu a 

funkcionality. 

 

 

 

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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