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Znak finančnej správy a jeho podrobný opis

Na zelenom štíte s bielym okrajom je umiestnený zlatý znak s atribútmi boha Merkúra, v ktorého strede
je v srdcovom štíte umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Symbol Merkúra tvorí zlaté žezlo na hornom
konci ukončené guľou, ovinutou dvoma vzájomne prepletenými hadmi, prevýšené okrídlenou prilbicou.
Používa sa ako zjednocujúci symbol obchodu, colníctva a s tým spojeného výberu daní, dávok a poplatkov
v rôznych grafických podobách v mnohých štátoch sveta naprieč ekonomickým a politickým spektrom.
V striebornej bordúre v hornej časti je odstredivý majuskulný nápis FINANČNÁ SPRÁVA, v dolnej časti
dostredivý nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Pod nápisom FINANČNÁ SPRÁVA sú v striebornej bordúre umiestnené dve zlaté rozety, ktoré
vychádzajú zo znaku Rady pre colnú spoluprácu z roku 1963 (od roku 1994 známa ako Svetová colná
organizácia), ktoré sa používajú ako funkčné, resp. hodnostné označenie colníkov na našom území od roku
1964. Znázorňujú nezávislosť a nestrannosť činností vykonávaných finančnou správou, ako aj jej zákonnú
podporu pohybu kapitálu, tovaru a služieb na „všetky svetové strany“.
Historický význam modernej finančnej správy, ktorej tradícia na našom území sa začala zriadením
okresných finančných riaditeľstiev od roku 1850, symbolizuje svetlozelená farba, ktorá bola finančným
úradníkom pridelená ako farba egalizačná (rozlišovacia) cisárskym kabinetným listom (dekrétom kancelárie
č. 80/1814 Ríšskeho zákonníka z 30. septembra 1814) a legislatívne potvrdená v nasledujúcom období.
Charakterizovala služobnú rovnošatu colných a daňových úradníkov podliehajúcich Dvorskej komore
(Die Hofkammer – štátna pokladnica) a následne ministériu (ministerstvu) financií. Štít tejto farby symbolizuje
demokratické zásady, ktoré zamestnanci finančnej správy vždy bránili, a z ktorých radov finančnej stráže
(resp. pohraničnej finančnej stráže) na území dnešného Slovenska v rokoch 1918 – 1948 pri výkone služby,
ako aj počas Slovenského národného povstania, päťdesiattri položilo svoj život. Štít svetlozelenej farby je
z uvedeného dôvodu základnou súčasťou znaku finančnej správy.

