Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Informácia
k používaniu elektronických schránok podľa zákona o e-Governmente
na Slovensko.sk
Podľa zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o e-Governmente) správca modulu
elektronických schránok aktivoval vybraným osobám elektronickú schránku ku dňu 1.augustu
2016.
Podľa § 60b ods. 2 zákona o o e-Governmente je finančná správa od 1.novembra 2016 do
31.januára 2018 oprávnená pri výkone verejnej moci postupovať podľa osobitného predpisu
ktorým, je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). Toto
ustanovenie umožňuje postupovať finančnej správe pri výkone verejnej moci elektronicky
prostredníctvom svojho špecializovaného portálu finančnej správy (ďalej len „PFS“).
Uvedené znamená, že finančná správa doručuje do elektronických osobných schránok na PFS
za agendu, pri ktorej sa procesne postupuje podľa daňového poriadku.
Novelou č. 238/2017 Z.z. účinnou od 1.11.2017 sa mení a dopĺňa zákon o e-Governmente.
Doplnilo sa ustanovenie § 60f, ktoré upravuje odosielanie dokumentov orgánov verejnej
moci, ktoré majú vlastnú podateľňu.
Finančná správa ako orgán verejnej moci, podľa citovaného ustanovenia nie je povinná pri
agende, ktorá ide procesne podľa daňového poriadku do 31.12.2020 používať modul
centrálnej elektronickej podateľne (ústredný portál verejnej správy), pretože má vlastnú
podateľňu.
Teda finančná správa zatiaľ nie je povinná (do 31.12.2020) doručovať dokumenty do
elektronických schránok daňovníkov na Ústrednom portáli verejnej správy (ďalej
„ÚPVS“) pri agende podľa daňového poriadku. Avšak dokumenty, ktoré idú procesne
napr. podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v z.n.p. je
finančná správa povinná od 01.11.2016 takúto agendu doručovať prostredníctvom
ústredného portálu verejnej správy a to konkrétne právnickým osobám zapísaným
v obchodnom registri ako aj iným fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré si
dobrovoľne aktivovali schránku na ÚPVS.
Zároveň uvádzame, že podľa § 60f zákona o e-Governmente je finančná správa
oprávnená používať vlastný informačný systém do 31.12.2020.

Upozornenie:
Obojsmerná elektronická komunikácia (OBK) je spustená zatiaľ len za oblasť spotrebných
daní. Tzn., že finančná správa po 1.8.2016 postupuje pri OBK na spotrebných daniach tak,
ako doteraz. Znamená to teda, že vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona eGovernmente, nebude aj naďalej zasielať svoje podania týkajúce sa spotrebných daní do
elektronických schránok aktivovaných na ÚPVS.
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