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4) Zákon o finančnej správe 

pokračovanie v projekte UNITAS; vytvorenie finančných úradov zlúčením daňových a colných úradov; 
zjednodušenie formulárov a tlačív; digitalizovanie spisov

 

Zámer opatrenia: zlúčiť existujúce daňové a colné úrady a vytvoriť finančné úrady, ktoré budú vykonávať 

komplexnú správu daní a cla 

Obsah opatrenia:  

��zákon nadväzuje na prvú fázu projektu UNITAS, v ktorej sa zlúčením daňovej a colnej správy vytvorilo 

Finančné riaditeľstvo SR, pričom súčasné daňové a colné úrady zostali zachované; predísť sa tak malo 

dočasnému ochromeniu finančnej správy 

��daňové a colné úrady sa zlúčia a vytvoria finančné úrady centralizované na úrovni krajov; od roku 2013 by mali 

prebrať aj agendu výberu zdravotných a sociálnych odvodov 

��vytvorenie cca 70 ďalších pracovísk; tzv. pracoviská finančného úradu, stanice finančného úradu a niektoré ďalšie 

špecializované pracoviská 

��sídla jednotlivých pracovísk finančného úradu ako dislokovaných miest finančného úradu určených na výkon 

zákonom vymedzených činností budú umiestňované flexibilne podľa potrieb daného regiónu 

��počet zamestnancov sa optimalizuje odstránením výkonu duplicitných funkcií a redukciou riadiacich miest 

��zavedenie jednotných,  zjednodušených daňové priznaní a iných v súčasnosti predkladaných formulárov 

��počet predkladaných formulárov sa bude redukovať, a to aj vo vzťahu k predkladaniu totožných informácií 

viacerým orgánom štátnej správy 

��zníženie byrokracie zavedením elektronickej komunikácie a digitalizácie spisov 

��zriadenie call centra, ktoré bude poskytovať informácie subjektom využitím rôznych foriem komunikácie; 

zároveň bude zabezpečovať prieskumy spokojnosti so službami finančnej správy 

��zachovanie inštitútu colníkov ako ozbrojeného zboru; ich právomoci sa využijú aj v oblasti správy daní 

a poplatkov, kde sa doteraz využívali služby policajného zboru 

�� transformácia existujúceho colného kriminálneho úradu na kriminálny úrad finančnej správy primárne zameraný 

na boj proti porušovaniu colných a daňových právnych predpisov 

Názory proponentov: 

��zákon zlepší podnikateľské prostredie, keďže firmy na jednom mieste vybavia agendu spojenú so zdaňovaním 

príjmu, spotrebnými daňami a clami 

��uvedenie zákona do praxe uľahčí život občanom tým, že ich odbremení od nadbytočnej byrokracie 

��zlúčením sa znížia náklady na chod organizácie; ľudia aj podniky pocítia sekundárne úspory 

Názory oponentov: 

�� rozhodnutím o presťahovaní Daňového riaditeľstva do Bratislavy sa nie len že zbytočne vynaložia verejné 

prostriedky, ale stratí sa aj výhoda Banskej Bystrice ako geograficky najvýhodnejšieho miesta pre centrálny 

koordinačný orgán    

�� fyzická centralizácia úradov v dnešnom elektronickom svete výmeny informácií nie je potrebná; viac úsilia by sa 

malo investovať do zjednocovania informačných systémov v štátnej sfére    

��novovzniknutá agenda finančnej správy bude veľmi komplikovaná; rizikom je včasné a dostatočné preškolenie 

všetkých dotknutých zamestnancov a informovanie verejnosti o zmenách    

    
Primárny zdroj:  Návrh zákona (č. ***/2011) o finančnej správe 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3746 
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