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Online daňová poradňa 

BRATISLAVA – 17.03.2023: Finančná správa podáva daňovníkom pomocnú ruku pri vypĺňaní 

daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2022. Posledné dva marcové týždne im bude 

okrem štandardných komunikačných kanálov k dispozícii aj online poradňa na call centre. 

Konzultanti finančnej správy v stanovených hodinách prostredníctvom Live Chatu pomôžu 

daňovníkom pri vypĺňaní daňového priznania typu A. Pri daňovom priznaní typu B im  pomôžu 

v prípade príjmov zo zamestnania alebo prenájmu nehnuteľnosti (okrem prípadov, keď 

s prenájom nehnuteľností podnikajú). 

Na podanie daňového priznania k dani z príjmov, ako aj zaplatenie dane za rok 2022 zostávajú posledné 

týždne. Finančná správa s cieľom uľahčiť klientom plnenie ich daňových povinností prináša už druhý rok 

obľúbenú online poradňu. Fungovať bude od  20.3. 2023 až do 31.3. 2023, a to v 12. týždni  

dopoludnia od 9. hodiny do 11. hodiny a následne popoludní od 14. hodiny do 15. hodiny.  V 13. 

týždni bude fungovať dopoludnia od 10. hodiny do 12. hodiny a popoludní od 17. hodiny do 19. 

hodiny. V týchto vybraných časoch sa môžu klienti obrátiť na konzultantov finančnej správy, ktorí im 

pomôžu s vyplnením daňového priznania v prípade fyzickej osoby typu A, ako aj s daňovým priznaním 

typu B v prípade príjmov zo zamestnania alebo prenájmu nehnuteľnosti, okrem prípadov, kedy 

nehnuteľnosť prenajímajú v rámci podnikania. Prístup k online poradni je jednoduchý, dostupný je na 

portáli finančnej správy v časti Kontakty. Potrebné je len kliknúť na kolónku Live Chat a vybrať si kolónku 

daňového priznania typu A alebo B. Následne bude klient presmerovaný na konzultanta, ktorý sa mu 

bude venovať. Finančná správa verí, že aj týmto spôsobom výrazne prispeje k uľahčeniu plnenia 

daňových povinností. 

Okrem online poradne môžu klienti využiť aj zvyšné kanály call centra, a teda s konzultantami sa spojiť 

telefonicky na čísle 048/43 17 222, voľba č.3 alebo mailom prostredníctvom aplikácie Live Agent, 

dostupnej na portáli finančnej správy. 
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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. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom 

zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 

 

Mgr. Martina Rybanská, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 905 833 244 , 

Martina.Rybanska@financnasprava.sk 
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