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1. Elektronická komunikácia so správcom dane 
 
 
Národná rada Slovenskej republiky dňa 
29. februára 2012 schválila novelu zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá novelizuje aj zákon č. 563/2009 Z.z 
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony. Túto novelu ešte musí 
podpísať Prezident Slovenskej republiky a musí byť 
publikovaná v Zbierke zákonov, avšak neočakávajú 
sa žiadne zdržania v tomto smere. 
 
Novela daňového poriadku z dôvodu nepripravenosti 
elektronického systému finančnej (daňovej a colnej) 
správy odkladá účinnosť povinnosti platiteľa DPH 
a osoby, ktorú zastupuje daňový poradca a advokát, 
doručovať písomnosti daňovému úradu výlučne 
elektronickými prostriedkami z 1. apríla 2012 na 
1. január 2013. Súčasne novela spresnila, že ak 
daňový subjekt má podpísanú dohodu 
o elektronickom doručovaní písomností s daňovým 
úradom, takáto dohoda sa nebude aplikovať na 
colné úrady do 31. decembra 2012. 
 
 
 
 
Vo všeobecnosti vyššie uvedené znamená, že 
elektronická komunikácia s daňovými a colnými 
úradmi by mala prebiehať od 1. januára 2013 
nasledovne: 

 
 platiteľovi DPH alebo osobe zastúpenej 

daňovým poradcom alebo advokátom bude 
správca dane doručovať dokumenty do 
elektronickej schránky daňového subjektu 

 

 
 platiteľ DPH a osoba, ktorú zastupuje daňový 

poradca a advokát, bude doručovať písomnosti 
daňovému a colnému úradu (vrátane daňových 
priznaní) výlučne elektronickými prostriedkami 

 

1. Electronic communication with the Tax 
Authorities 

 
On 29 February 2012, the Slovak National 
Council approved an Amendment to the Act 
no. 25/2006 Coll. on Public Procurement as 
amended, which amends also the Act 
no. 563/2009 Coll. on Tax Administration (Tax 
Administration Code) as amended. Although 
this Amendment has to be signed by the 
President of the Slovak Republic and published 
in the Collection of Laws, no delays are expected 
in this respect. 
 
 
Due to the unprepared electronic system of the 
financial (tax and customs) authorities, the 
Amendment of the Tax Administration Code 
postpones the effectiveness of the obligation of 
a taxpayer and a person represented by a tax 
advisor or an attorney-at-law to perform 
submissions of documents to the Tax Authorities 
solely through electronic means from 1 April 
2012 to 1 January 2013. Simultaneously, the 
Amendment specifies that if a taxpayer has 
signed an agreement on electronic submissions 
of documents with the Tax Authorities, such 
agreement shall not apply to Customs Authorities 
until 31 December 2012.  
 
In general, the above mentioned means that the 
electronic communication with the Tax and 
Customs Authorities should proceed from           
1 January 2013 as follows:  
 
 The Tax Authorities will deliver the 

documents to a VAT payer and to a person 
represented by a tax advisor or an attorney-
at-law to a personal electronic box of the 
taxpayer 

 

 the VAT payer and the person represented 
by a tax advisor or an attorney-at-law will 
submit documents to the Tax and Customs 
Authorities (including tax returns) solely 
via electronic means 
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 povinnosť prijímať podania daňového subjektu 

elektronicky budú mať aj colné úrady 
 
 
 pri elektronickej komunikácii s daňovým alebo 

colným úradom bude mať daňový subjekt na 
webovom sídle finančného riaditeľstva prístup 
v zásade k všetkým svojim relevantným dátam 
vo vzťahu k finančnému riaditeľstvu: 

 

- k úplnému spisu daňového subjektu, ktorý 
bude viesť daňový úrad,  

- k elektronickému výpisu z osobného účtu 
daňového subjektu,  

- k elektronickej podateľni,  
- k osobnej schránke, do ktorej bude prijímať 

dokumenty daňového úradu, a  
 
- katalóg služieb. 

 
V prípade platiteľov DPH bude možná iba 
elektronická komunikácia a v súčasnej dobe nie je 
jasné ako budú zriaďované prístupové práva 
k jednotlivým sekciám a prípadne riadenie 
selektívnych splnomocnení na určité dane. Preto 
môže byť vhodné zvážiť, kto bude mať za daňový 
subjekt možnosť elektronickej komunikácie.  
 
 
 
Sme pripravení zabezpečiť elektronický styk 
s daňovým úradom vrátane podávania určitých alebo 
všetkých podaní. V prípade, ak ste nám už udelili 
plnomocenstvo na zastupovanie pred daňovými 
orgánmi, automaticky ho budeme uplatňovať aj na 
elektronickú komunikáciu po 1. januári 2013.  
 
 
 
Systém spoločného výberu daní a cla (UNITAS) 
bude pravdepodobne podliehať ďalšiemu vývoju 
počas roka 2012. Preto existuje predpoklad, že 
dôjde možno aj k ďalším zmenám v tomto smere, 
o ktorých Vás budeme včas informovať.  
 
 

 
 the obligation to receive the filings of the 

taxpayers via electronic means will have also 
the Customs Authorities 

 
 when communicating electronically with the 

Tax or Customs Authorities the taxpayer will 
have access basically to all his relevant data 
in relation to the financial directorate on the 
web page of the financial directorate: 

 

- to the complete file of the taxpayer kept by 
the Tax Authorities,  

- to the electronic extract from the personal 
account of the taxpayer,  

- to the electronic filing registry,  
- to the personal box to which the documents 

from the Tax Authorities will be received, 
and  

- to the catalogue of services. 
 
In case of the VAT payers, there will be possible 
only electronic communication and currently it is 
not clear how the access rights to the particular 
sections will be provided and alternatively the 
administration of the selective authorisations for 
certain taxes. Therefore, it could be worth to 
consider who will have the entitlement to 
represent the taxpayer in the electronic 
communication.  

 
We are ready to secure the electronic 
communication with the Tax Authorities including 
only certain or even all submissions. In case you 
already granted us the power of attorney for 
representing before the Tax Authorities we will 
automatically apply such power of attorney also 
on the electronic communication 
after 1 January 2013.   
 
The system of the common collection of taxes 
and customs duties (UNITAS) will be probably 
subject to further development during the year 
2012. Therefore, there are assumptions that 
there will be also further changes in this respect 
about which we will inform you without delay.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Contact: Ľubomír Alezár, Partner  
Branislav Laurinc, Partner 

                 +421 2 3355 4160  
lalezar@ecovis-lap.sk 

blaurinc@ecovis-lap.sk 
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SLOVAK TAX NEWS poskytuje informácie o vývoji 
a zmenách v slovenskej daňovej legislatíve, ktorý 
pripravujú odborníci ECOVIS LA Partners Tax, k. s. Ide 
len o informačný materiál, ktorý obsahuje len základné 
informácie a jeho účel nie je poskytnúť odbornú radu ku 
konkrétnej situácii alebo otázke. Preto ho nie je možné 
použiť pri posúdení konkrétneho problému bez 
predchádzajúceho kvalifikovaného poradenstva 
týkajúceho sa príslušnej situácie alebo otázky. Pri 
príprave SLOVAK TAX NEWS sme vynaložili primeranú 
odbornú starostlivosť. Bezohľadu na to však spoločnosť 
ECOVIS LA Partners Tax, k. s. nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za škody a straty, ktoré vznikli alebo by 
mohli vzniknúť tretej osobe na základe použitia tohto 
materiálu.  
 
SLOVAK TAX NEWS zasielame elektronicky. Ak si 
želáte, aby sme vám ich zasielali, kontaktujte nás na 
telefónnom čísle + 421 2 3355 4160 alebo na e-mailovej 
adrese office@ecovis-lap.sk. 

SLOVAK TAX NEWS provides information regarding 
developments and changes in Slovak tax legislation 
that is prepared by the professionals of ECOVIS LA 
Partners Tax, k. s. It is only of an informative nature 
and is not intended for the provision of professional 
advice for a specific situation or question. Therefore, it 
is not possible to apply it to a specific situation without 
prior qualified advice regarding the particular situation 
or question. When preparing SLOVAK TAX NEWS, 
reasonable care has been taken. However, ECOVIS LA 
Partners Tax, k. s. does not accept any responsibility 
for any losses and/or damages, which arise or which 
could arise to a third party based on the utilisation of 
this material.   
 
 
SLOVAK TAX NEWS is sent electronically. If you wish 
to receive it, please contact us at + 421 2 3355 4160 or 
at office@ecovis-lap.sk. 

 

 

 


