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INFORMAČNÝ SYSTÉM ELEKTRONICKEJ FAKTURÁCIE

Hlavným cieľom projektu elektronickej fakturácie je vytvorenie prostredia pre 

umožnenie vyhotovenia, zasielania a prijatia elektronickej faktúry pre jej následné 

spracovanie automatizovaným spôsobom v súlade s legislatívou EÚ a SR, pri 

obchodnom vzťahu subjektov v rámci procesov verejného obstarávania. Povinné 

vydávanie a prijímanie zaručených elektronických faktúr sa vzťahuje na sektor:

ź B2G (Business to Government),

ź G2G (Government to Government),

Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) predstavuje národný projekt, 

ktorého realizácia vychádza z povinnosti transponovať a implementovať Smernicu 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej 

fakturácii vo verejnom obstarávaní (ďalej len „európska smernica). Zároveň 

reflektuje na požiadavku programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024, 

v ktorom sa Vláda SR zaväzuje, že stransparentní finančné toky posilnením 

elektronickej fakturácie.

Analýza súčasného stavu ukázala, že európska smernica bola síce transponovaná do 

národnej legislatívy SR, avšak nie implementovaná; termíny, ktoré boli vymedzené 

pre implementáciu povinnosti zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia a 

obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry neboli zo strany SR 

dodržané, posledný termín na splnenie tejto povinnosti bol 18. apríl 2020. 

Implementácia IS EFA je v súčasnosti rozdelená na niekoľko etáp, pričom jej 

ukončenie je naplánované na rok 2022.
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b) písmeno G reprezentuje verejných obstarávateľov (VO)/obstarávateľov vo 

vzťahoch z verejného obstarávania (O)/štátne rozpočtové a príspevkové 

organizácie (ROP) = odberateľov;

a) pričom písmeno B reprezentuje podnikateľské subjekty = dodávateľov, 

a) obidve písmená G reprezentujú štátne subjekty (VO/O/ROP).



https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=465827

V prípade záujmu sa dozviete viac na stránkach Ministerstva financií SR a Národnej 

rady SR:

https://e-fakturacia.finance.gov.sk/e-fakturacia/

Predkladaný návrh zákona ovplyvní všetkých dodávateľov a subdodávateľov 

VO/O/ROP (ďalej len „dodávateľov“), ktorí prijímajú a vydávajú faktúry. Príjem a 

výdaj elektronických faktúr prostredníctvom IS EFA dodávateľmi je počas 

prechodného obdobia dobrovoľný, po ukončení implementácie už bude povinný. 

V rámci programového vyhlásenia vlády 2020-2024 bola deklarovaná aj požiadavka 

na vytvorenie rámca pre procesy e-fakturácie aj v prostredí B2B s cieľom boja proti 

daňovým únikom, preto existuje predpoklad rozšírenia tejto elektronickej fakturácie 

aj do oblastí B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer) a G2C ( 

Government to Customer, pričom písmeno C reprezentuje koncového zákazníka).
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O SPOLOČNOSTIACH  MANDAT

MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené v roku 2004 ako 

daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej doby našej existencie 

poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva a auditu menším, stredným aj 

nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na území Slovenskej republiky. 

Dlhoročná spolupráca so zahraničnými poradenskými spoločnosťami spojená 

s kompetenciou slovenských daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať 

poradenstvo pre klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.

V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje 

v súčasnosti 57 kvalifikovaných pracovníkov.

Ak by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu 

prijímateľov NEWSLETTRA, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese: 

news@mandat.sk

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte. 

Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. 

MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré si 

čitateľ urobí na základe tohto vydania.


