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Správne a súdne poplatky po novom zaplatíte aj platobnou kartou
Nový dizajn elektronických schránok prináša možnosť
uhrádzania vybraných poplatkov prostredníctvom platobnej
karty.
Celý proces je veľmi jednoduchý:
1. Do schránky vám príde príkaz na úhradu, ktorý uhradíte
cez tlačidlo „Zaplatiť“.
2. Vyberiete si možnosť platby kartou a svoju voľbu
potvrdíte cez tlačidlo „Zaplatiť kartou“.
3. Následne už stačí len vyplniť platobné údaje a platba sa
spracuje po stlačení „Potvrdiť platbu“.
Celý článok o novinkách súvisiacich s platbou kartou...
Okrem platby kartou však občania môžu v prostredí
elektronickej schránky zaplatiť aj bankovým prevodom (aj cez
QR kód pre mobilné aplikácie), platbou na kiosku (platobný
automat) alebo prostredníctvom vytlačenej poštovej poukážky.
Prečítajte si viac o spôsoboch platby online...
Upozornenie pre obce a vyššie územné celky:
V zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch upozorňujeme obce a vyššie územné celky,
aby oznámili čísla svojich bankových účtov na účely preneseného výkonu štátnej správy. Formulár „Oznámenie
čísla bankového účtu na účely preneseného výkonu štátnej správy“ a potrebné inštrukcie k jeho vyplneniu nájdete
po prihlásení sa na portál slovensko.sk v časti „Inštitúcie“.
Užitočné informácie k Platbe online:




Videonávod „Platba kartou za spoplatnené elektronické služby“
Návod „Oznámenie a zmena čísla bankového účtu na účely preneseného výkonu štátnej správy“
Najčastejšie otázky a odpovede „Platba kartou“
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Možnosť platiť za elektronické služby kartou môžu občania zo začiatku využívať pri vybraných službách
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo pri žiadosti o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky na
doručovanie.


Zoznam elektronických služieb, ktoré je možné zaplatiť kartou

Zrozumiteľnejšie doručenky pre jednoduchšiu
prácu so schránkou
Od 1. februára 2018 dostali doručenky, ktoré potvrdzujú
doručenie vašej správy do schránky adresáta, nový vzhľad.
Nová doručenka obsahuje zrozumiteľný text obsahujúci
základné informácie o dátume a čase doručenia
elektronického dokumentu do elektronickej schránky
osoby, ktorej bola správa adresovaná. Bližšie informácie (o
odosielateľovi,
prijímateľovi,
dátume
doručenia,
identifikátore správy a ďalšie) nájdete po rozkliknutí si
možnosti „Podrobné informácie“ v detaile správy.
Porovnanie pôvodnej a novej verzie doručeniek a bližšie
informácie o nasadzovaných zmenách...

Kvalifikovanú elektronickú pečať získajú všetky doručenky
Novinkou je aj pečatenie všetkých doručeniek vytváraných modulom elektronického doručovania
kvalifikovanou elektronickou pečaťou Úradu vlády SR.
Kvalifikovaná elektronická pečať = slúži predovšetkým na autorizovanie elektronických dokumentov
Doteraz podliehali pečateniu iba doručenky vytvárané v Centrálnej elektronickej podateľni pre elektronické
podania doručené do schránok orgánov verejnej moci, po novom budú pečatené aj doručenky týkajúce sa
napríklad doručovania rozhodnutí občanom a firmám. Viac informácií k doručenkám a ich autorizáciu nájdete
v ozname na portáli slovensko.sk.

PRIPOMÍNAME
Ročné zúčtovanie – do 15. februára 2018
Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ na písomnú žiadosť zamestnanca, ktorý mal v uplynulom roku
zdaniteľné príjmy iba zo závislej činnosti. Žiadosť je nutné podať do stanoveného termínu. Viac informácií...

V prípade otázok, podnetov či problémov nás, prosím, kontaktujte na uvedených e-mailových adresách/tel.
číslach:



informačný obsah portálu slovensko.sk: redakcia@nases.gov.sk,
otázky týkajúce sa elektronických schránok a elektronických služieb: +421 2 35 803 083, kontaktný
formulár.
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