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BLÍŽI SA OBOJSMERNÉ ELEKTRONICKÉ DORUČOVANIE.
Od 1. januára 2022 plánuje Finančná správa SR (ďalej len „Finančná správa“) zaviesť
obojsmernú elektronickú komunikáciu. Doposiaľ fungovala komunikácia s
Finančnou správou na elektronickej báze iba jedným smerom a to zo strany klienta
voči Finančnej správe. Komunikácia zo strany Finančnej správy sa od 1. januára
2022 nebude uskutočňovať cez portál Finančnej správy, ale cez Ústredný portál
verejnej správy (slovensko.sk) v súlade so zákonom o e-Governmente. Majiteľ
elektronickej schránky má možnosť nastaviť si notiﬁkácie o doručení novej správy
do priečinka, a to na e-mail alebo formou textovej správy. Subjektom, ktoré nebudú
mať elektronickú schránku aktívnu, bude doručenie zabezpečené cez službu
„Centrálne úradné doručovanie“. V rámci tejto služby sa vyhotovujú a doručujú
listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov prostredníctvom pošty.
Tento krok zo strany Finančnej správy vnímame ako pozitívny a veríme, že prispeje
k skvalitneniu podnikateľského prostredia na Slovensku.
V prípade záujmu o správu elektronickej schránky nás neváhajte kontaktovať. Radi
Vám pomôžeme pri prvotnom nastavení ako aj následnej obsluhe.
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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.
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.
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.
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