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  Povinná elektronická komunikácia od 1. 1. 2014 
 
 

 

Povinná elektronická komunikácia 

vybraných daňových subjektov s daňovými 

a colnými úradmi bola naplánovaná už 

na začiatok roka 2012. Nakoľko však štátna 

správa nebola dostatočne pripravená 

na takýto spôsob komunikácie, došlo 

k viacerým odkladom  začiatku povinnej 

elektronickej komunikácie, a to až 

na 1. január 2014. Vybrané daňové subjekty 

sa preto musia pripraviť na to, že 

od 1. januára 2014 budú finančnej správe 

doručovať svoje podania výlučne 

elektronicky. 

 

Subjekty povinné komunikovať s finančnou 

správou elektronicky 

Nie všetky subjekty budú povinné 

komunikovať či už s daňovým alebo colným 

úradom výlučne elektronicky. Podľa 

daňového poriadku bude s finančnou správou 

povinne elektronicky komunikovať len: 

 

 daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH, 

 daňový poradca za daňový subjekt, 

ktorého zastupuje pri správe daní; 

 advokát za daňový subjekt, ktorého 

zastupuje pri správe daní; 

 zástupca neuvedený vyššie, za daňový 

subjekt, ktorý je platiteľom DPH, ktorého 

zastupuje pri správe daní. 

 

Podania doručované elektronicky 

Vyššie uvedené subjekty budú povinné 

elektronicky doručovať finančnej správe 

všetky podania, t.j. nielen daňové priznania 

ale aj akékoľvek žiadosti, oznámenia 

prípadne ďalšie podania určené daňovému 

alebo colnému úradu. Jedine prílohy 

k jednotlivým podaniam budú môcť byť aj 

naďalej doručované v listinnej podobe, 

t.j. osobne alebo poštou. 

 

V praxi bude vyššie uvedené znamenať, že už 

aj napr. na DPH priznanie za december 2013, 

prípadne na žiadosť podanú daňovému úradu 

hneď prvý deň nového roka, sa bude 

vzťahovať povinnosť elektronického 

doručovania. 

 

Možnosti elektronickej komunikácie 

Od 1. januára 2014 budú mať daňové subjekty 

dve možnosti, ako komunikovať s finančnou 

správou elektronicky, a to: 

 

 prostredníctvom zaručeného elektronic-

kého podpisu (ZEP); 

 prostredníctvom písomnej dohody 

o elektronickom doručovaní, uzatvorenej 

so správcom dane podľa § 13 ods. 5 

daňového poriadku. 

 

Čo je potrebné zabezpečiť v prípade ZEP a 

dohody 

 

Ak sa daňový subjekt rozhodne komunikovať 

s finančnou správou elektronicky 

prostredníctvom zaručeného elektronického 

podpisu, musí si najprv tento podpis 

vybaviť. 
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Zaručený elektronický podpis sú 

na Slovensku oprávnené vydávať len 

akreditované certifikačné autority. 

 

Ak sa daňový subjekt rozhodne doručovať 

písomnosti bez zaručeného elektronického 

podpisu, musí mať so správcom dane 

uzatvorenú dohodu o elektronickom 

doručovaní. 

 

Tie subjekty, ktoré majú s finančnou správou 

uzatvorenú ešte „starú“ dohodu (podľa 

zákona o správe daní), nebudú môcť 

od 1. januára 2014 doručovať podania 

elektronicky. Na to, aby tieto subjekty mohli 

naďalej doručovať podania elektronicky, 

budú musieť s finančnou správou uzavrieť 

„novú“ dohodu o elektronickom doručovaní 

(podľa daňového poriadku). 

 

Aby subjekt mohol elektronicky komunikovať 

s finančnou správou či už prostredníctvom 

zaručeného elektronického podpisu alebo 

prostredníctvom písomnej dohody, musí 

okrem vyššie uvedeného zabezpečiť aj: 

    

 

 

 registráciu používateľa (daňového 

subjektu alebo osoby oprávnenej konať 

za daňový subjekt) pre vstup na portál 

finančnej správy, 

 autorizáciu používateľa na overenie 

oprávnenia konať pri využívaní 

elektronickej komunikácie a 

 nainštalovanie programového vybavenia 

a jeho správne nastavenie, a to na každom 

počítači, ktorý bude využívaný 

pre elektonickú komunikáciu. 

 

Nakoľko daňové úrady očakávajú koncom 

roka zvýšený nápor daňových subjektov 

v súvislosti so zabezpečením všetkých krokov 

pre elektronickú komunikáciu, nemali by si 

daňové subjekty nechávať túto povinnosť 

na poslednú chvíľu. 
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Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické či daňové poradenstvo. 

Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutia, ktoré sa užívateľ 

týchto stránok rozhodne urobiť na základe tohto materiálu, nepreberáme zodpovednosť. 

AUDITOR je audítorskou a daňovo poradenskou spoločnosťou s medzinárodným zameraním. Už viac ako 10 rokov ponúka služby v oblasti 

auditu, daňového poradenstva, mzdového účtovníctva a personálnej agendy, vedenia finančného účtovníctva a podnikového poradenstva. 

Prostredníctvom partnerských kancelárií v Českej republike a v Rakúsku (tu pod menom Stöger & Partner) poskytuje 

kompletné poradenstvo v krajinách strednej Európy. Členstvo v celosvetovej sieti UHY International, ktorá združuje 

nezávislé poradenské spoločnosti z viac než 80 krajín sveta, umožňuje efektívne riešiť globálne poradenské aspekty. 

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik 

daňový poradca 

T: +421 2 544 14 660 

lubos.candik@auditor.eu 

Viac informácií na www.auditor.eu 

http://www.auditor.eu/

