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Dohoda 

o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa §13 ods.5 záJmu 
Č • .563/2009 Z.Z. v znení neskorších predpisov 

Správca dane: Daňov} úrad U ''V: 
sld lo: 

\-n - ~i\ ~'" "g",,~ \\"~'i,),...A:.,p ..lit 

zaslupený - ~ 

(ďalej len ~,správca dane"): '''''''' \J \.\,'l.l'l. U\J \ ..... \\., -\--0 L.. 

a 

Daňový subjekt: ~ 

ľE-oT.H'~I? ~,í)OL1"A- J:OrU.A,7'P!'C. Hé~7>1'" IvCHP!NleJi 

Sldlo' trvalý pobyt: 'BEKMJt-.f rOv,/- II, q 7" J 3:' 21-+1f /tp /2AUI'. ~ 

O/C 'dátum narodenia: ,nl,U ,,~ t'lf(J(; 
konajúci :)vf!>E'.IIJG. H'/Il71A1 C'IH.e4""k 
(ďalej len "daňový subjekt'»: 

uZ3rvá!ajú v súlade s ustanovením § IJ ods. 5 zákona Č. 56312009 Z. z. o sprave daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok") túto 
dohodu: 

Článok I 
Predmet dobody 

Predmetom tejto dohody je elektronické doručovanie podaní podávaných daňovým subjektom správcovi 
dane podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku za podmienok určených v tejto dohode. 

Táto dohoda určuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spOsob overovania elektronického 
podania, spôsob preukazovania doručovania a určenie práv a povinností správcu dane a daňového Sl1~iektll 
pri doručovani podaní elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručenjm elektronickým 
podpisom. 

Článok 2 
Základné pojmy 

Pre úče ly tejto dohody sa rozumie pod pojmom : 
• Používateľ - fyzická. osoba, kto rej konanie je konaním dail0vého subjeklll vy plývajúce z oSObi tn)'ch 

predpisov 
• Poverená osoba - osoba splnomocnená daňovym subjektom ( podra § 9 ods. 2 zákona c j 63f2009 

Z.z. alebo § 9 ods,] zäkona č.5 1 1 / 1992 Zb.) alebo poverený zamestnanec daňového subjeknt 
• Registrácia - proces. pri ktorom sa fyzická osoba stáva používateľom autorizovaných elektronických 

služieb finančnej správy SR a je jej pridelený identifikátor používatel'a 
• Autorizácia - proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi pridelené prístupo'o'é práva 

k dátam daňového subjektu 
• Autentifikačne údaje - identifikátor a prihlasovacie heslo používateľa. kl<Jre stÍ mu pridelené 

v procese registrác ie 



Článok 3 
Práva a povinnosti Finančného riaditeľstva SR a správcu dane 

(l )Finančné riaditeJ'stvo SR zabezpeči režim nepretržitej prevádzky elektronic kej komunikácie 

a elektronickej podaterne a režim garantovanej prevádzky elektronickej podateľne v pracovných. dňoch 

v čase od 8:00 do 16:30 hod. s výnimkou prípadov nevyhmltnej údržby h,tonnačného systé ml1 

a nepredvídateľných technických porúch na strane správcu dane. 

(2)Finančné riaditeľstvo SR zodpovedá za implementované bezpečnostné a kontrolné mechanizmy systemu 

eleklronického domčovania v súlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky. 

(3) V prípade straty. odcudzenia alebo zneuži tia autentifikačných údajov alebo v pripade podozrenia ich 

zneužitia Finančné riaditeľstvo SR, na základe žiadosti daňového subjeklu alebo puužívalel'a predloženej 

správcovi dane, bezodkladne zablokuje prijímanie podaní doručovaných elektronickými prostriedkami , ktoré 

budú odosielané s použitim týchto autentifikačných údajov, 

(4) Správca dane nezodpovedá za nedoručenie alebo za oneskCfi"ené doručenie alebo za nesprávne vyplnenie 

elektronicky doručených podaní v dôsledku neoprávnenej činnosti, nesprávneho postupu alebo neodbornej 

manipulácie používateľa pri elektronickom doručovaní daňovým subjektom. 

Článok 4 
Práva a povinnosti daňového subjektu 

(1) Daňový subjekt je povinný byť sám alebo prostredníctvom poverenej osoby registrovaným 

a autorizovaným používateľom autorizovaných elektronických služieb. Konanie poverenej osoby sa 

považuje za konanie daňového subjektu. 

(2) Daňový subjekt j e ZOdpovedný za správnosť údajov, na základe ktorých sú použivateľovi pridelené 

autentifikačné údaje a autorizácia na vykonávanie činností za daňový subjekt podľa tejto dohody. 

(3) Daňový subjekt je povinný zabezpečiť utajenie autentiftkačných údajov, chrániť ich pred stratou, 

odcudzením, modifikáciou alebo zneužitím, ďalej je povinný urobiť všetky opatrenia potrebné na zabránenie 

ich straty, odcudzenia, zničenia, modifikácie alebo zneužitia neoprávnenou osobou. O tejto po\'tnnosti je 

daňOvý subjekt povinný poučiť používateľa, prostrednictvom ktorého daňový subjekt elektronicky doručuje 

podailla správcovi dane. 

(4) Daňový subjekt a lebo používate/' je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť správcovi dane straru, 

podozrenie zo zneužit ia. neautorizovaného použitia alebo sprístupnenia autentifikačnych údajov 

neoprávneným osobám a požiadať správcu dane o zneplatnenie autentifikačných údajov alebo zablokovanie 

prístupu k službám . O tejto povinnosti je daňový subjekt povinný pouči ť používateľa, prostrednictvom 

ktoreho daňov)' subjekt elektro nicky dOl1lčt~ie podan ia spravcovi dane. 

(5) Danovy subjekt je povi nný bez zb)'točného odkladu oznámiť správcovi dane akúkoľvek zmenu 

jednotliv}'ch identifikačných údajov <1 ďalších skutočností. ktore môžu Illať vplyv na elektronickú 

komunikáciu medzi úcastníkmi dohody" 

(6) Daňov}" subjekt je povinn} zabezpečiť. aby poverené osoby dodržiavali zásady be zpečnost i pn 

elek.tronickej komunikácii medzi stranami dohody. 

(7 ) Daňov~' subjekt je povinný zabezpečiť. aby každý použ.ívateľ mal zľiaden~' vlastn }' pristup 

k aUlorizovan)'m elektronickým sl užbám. Ak používateľ strati oprávnenie vykonávať č innosti v službách 
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:lektronickej komunikácie. lllusi daňov)' subjd';l požiadal' o zrušenie aUloritiL:ie pOllživatera , Ak povinnosti 

zabezpečiť úlohy" systéme elektronickej komunikácie budú pridelené inému používateľovi, musi mať ten.to 

zriadený vlastny prisTup. 

Článok 5 

Náležitosti elektronického doručovania 

ll) Daňový subjekt akcepruje technické podmienky pre elektronické dorucovanie podani, ktoré sú 

zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR. 

(2) Autorizovaný používate!' sa musi pri elektronickom doručovani podani identifikovať svojimi 

<lutentifikačnými údajmi . 

(3) Systém elektronického doručovania podani pozostáva najmä z nasledovných modulov: 

• 

• 

• 

• 

modul registrácie používatel'ov - modul je reaJizovany v prostredi webo véha sídla Finančného 

riaditeľstva SR. 

modul vytvorenia a odosielania podania - modul je dostupný na webovom sidle Finančného 

riaditeľstva SR. 

Daňový subjekt môže použit' vlastný modul \l)'tvorenia podania. V takom prípade tento modul 

musí zabezpečovať vytvorenie a odosielanie štruktúrovaného podania podľa technických 

požiadaviek, ktoré sú zverejnené na webovom sidle Finančného riaditeľstva SR. 

modul prijimania a overovania podania - modul je realizovany v prostredí informačnébo 

systému Finančného riaditeľstva SR prostriedkami elektronickej podateľne. 

modul výmeny údajov medzi daňovým subjektom a správcom dane - modul je realizovaný 

v proStredí webového sídla Finančného riaditeľstva SR a slúži najmä na odosielanie zásielok s 

potvrdením o prijatí alebo odmietnutí podania zo strany správcu dane a icl:! uloženie pre daňový 

subjekt. Modul môže obsahovať ďalšiu funkčnosť podJ'a aktuálnych technických vlasmostí 

informačného systému Finančného riaditeľstva SR. 

Článok 6 

Spôsob overovania elektronického podania 

(1 ) Pre overovanie podania budú využité prostriedky a nástroje elekLronickej podateľne v rámci 

informačného systému Finančného riaditeľstva SR. 

Článok 7 

Spôsob preukazovania dorul:ovania 

( I) Správca dane bezodkladne po prijati podania elektronicky oznámi p:>užívaleľovi prijatie podania na 

e leknonickú podateľňu alebo oznámi dôvod odmietnutia prijatia podania prostredníctvom modulu výmeny 

údajov. 

(2) Zásielka s potvrdením o priJati podania je JX>dpísaná podpisom elektronickej podateľne Finančného 

riadi!el"stva SR a obsahuje najmä: 

aj identifikáciu typu podania. 

b) garantov an)' údaj o čase prijatia podania do prostredia informačného sys1ému Finančného 

riadirel'stva SR. 

e) registrarúrne číslo. 

d) ide.ntifikáciu daliového subjektu. 

ej infonnáciu o prijati, resp. dôvod odmietnutia prija1ia podania. 



(tánuk 8 
SpoJoenť .1 závertčne usrnno\'cni::, 

( l) TálO dohoda n~d()búd;J phHno,>,' a úl' inn(\~ľ di'lom !'t .... dr ís;:m i;:1 lll:'astn ikmi tt'J to d'Jhnd~,. 

(1) Tato dohoda zanik6 
n) na zäklade obojstrannej dohody, 
bl na zák lade \')'povede ktorejko rvek zo st rán dohody_ V);pm eď musí by" písolllná a dt . .-..rucena druhej 

strane dohody. V~'povedná lehota je l () kalt'l1dárnych dni a za čína plynúť nasledujúci dei\ po dn i 
doručenia výpovede druhej s trane dohody. 

()I Táto dohoda ie vyhotovená v dvuch rnvt1Dp isoch. z klnrych kažt.iá lO stran dohody olxirži po jednoIll 
vyhotoveni . 

(4) Učastn íci tejto dohouy \'yhlasllju. že si túto duhadu riadne prečítali. jej obsahu porozumeli ;t na z nak 
toho. že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli.ju vlastnoručne podpisali. 
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l 
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