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Zmena pri prihlásení sa k elektronickým službám na portál finančnej správy 

Informácia je určená pre daňové subjekty, ktoré komunikujú elektronicky cez portál finančnej správy (ďalej 
„PFS“) – osobnú internetovú zónu (ďalej „OIZ“). V záujme zvýšenia bezpečnosti používateľov PFS bolo od 09. 
07. 2021 ukončené prihlasovanie používateľov na PFS s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). 
Registrovaní používatelia môžu aj naďalej využívať prihlasovanie pomocou identifikátora a hesla alebo 
občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) prostredníctvom portálu slovensko.sk. 
 

Používateľ cez PFS www.financnasprava.sk „klikne“ na prihlásenie vpravo hore  a následne vyberie 

typ prihlásenia (možnosť, ktorou sa chce prihlásiť do OIZ). 

 

 
Obr.1 – Spôsoby prihlásenia sa do portálu FS 

 

1) Spôsobom Prostredníctvom portálu slovensko.sk sa môžu prihlásiť iba registrovaní používatelia, ktorí sú 

vlastníkom občianskeho preukazu s čipom (eID), dokladu o pobyte s čipom, alebo majú nainštalovanú a 

aktivovanú aplikáciu Slovensko v mobile, alebo sú vlastníkom prihlasovacieho prostriedku vydaného v krajine 

EÚ. 

2) Spôsobom Identifikátor a heslo sa môžu prihlásiť všetci registrovaní používatelia, ktorí sa do 9. 7. 2021 

prihlasovali cez KEP alebo majú s daňovým úradom uzatvorenú Dohodu o elektronickom doručovaní alebo 

majú KEP nahratý na svojom občianskom preukaze. Identifikátor (ID) predstavuje 7-miestne číslo, ktoré slúži 

k prihláseniu sa do aplikácie. Heslo si používateľ zvolil pri svojej registrácii. Ak si nepamätá heslo, môže si ho 

http://www.financnasprava.sk/
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dať vygenerovať na www.financnasprava.sk cez ponuku ,

, . 

 

 

Obr.2 – Postup zmeny hesla 
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Následne bude na mailovú adresu uvedenú pri registrácii zaslaný link, ktorý slúži na generovanie hesla. Ak je 

mailová adresa uvedená pri registrácii neaktívna alebo ju nepoužíva, je potrebné osobne navštíviť register 

daňového úradu s požiadavkou o jej zmenu. Ak si nepamätá Identifikátor (ID), odporúčame kontaktovať call 

centrum finančnej správy prostredníctvom mailovej komunikácie z mailovej adresy použitej pri registračnom 

procese, ktorá sa nachádza v profile používateľa. 
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