Newsletter

Aktuálne informácie a zmeny pre mesiac január
Profily najbežnejších používateľov
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby uskutočňuje s cieľom o čo najväčšie zapojenie
širokej verejnosti na modernizácii nástrojov elektronickej komunikácie pravidelné prieskumy.
Zdieľate očakávania či frustrácie typického používateľa portálu slovensko.sk ? Výsledky používateľských
prieskumov nájdete na portáli slovensko.sk...

Už nás je viac než dvetisíc
Newsletter, ako forma zhrnutia informácií, začína svoju tretiu sezónu.
Aj vďaka záujmu odberateľov vzniká každý mesiac pár riadkov, ktoré jednoduchou formou zhromažďujú
aktuálne informácie na jednom mieste. Spätná väzba je pre nás kľúčová, a preto pokiaľ máte nápady a
tipy k jeho obsahovej stránke, napíšte nám na newsletter@nases.gov.sk

Novinky, ktoré nás čakajú v roku 2020
•
•

Elektronizácia obchodného registra
Systém eKasa a overovanie dokladov zákazníkmi

•

Zrušenie povinnosti podpisovať vyhlásenie na
uplatňovanie nezdaniteľnej časti dane
Zrušenie nahlasovania čísla účtu daňovému úradu

•
•

Aktivácia e-schránok právnických osôb nezapísaných do
obchodného registra

•

Zvýšenie rodičovského príspevku, minimálnej
mzdy a dôchodkov

- QR kódy na bločkoch
- kontrola údajov

- voľby mimo domova
- listinné e-podania
na ORSR

- nahlasovanie čísla účtu

Hlasovací preukaz
Hlasovací preukaz je možné vybaviť poštou, osobne alebo elektronicky.
Pre slovenských občanov, ktorí sa nebudú v čase parlamentných volieb zdržiavať v mieste svojho
trvalého pobytu, existuje možnosť hlasovacieho preukazu, vďaka ktorému sa volieb zúčastnia
v požadovanom meste/obci. Viac informácií nájdete na portáli slovensko.sk...

Daňové povinnosti v januári
Začiatok roka je pre mnohých ľudí mesiacom s väčšou záťažou
na administratívu.
Okrem podania priznania k dani z nehnuteľností sa viaže
k januáru aj daň z motorových vozidiel a v neposlednom rade
nezabudnite na povinnosť nahlasovania zamestnancov
zaradených v rizikovej kategórii 2 a na povinnosť zapojenia sa do
systému eKasa, ak ste tak nespravili v stanovenej lehote.
Aj tento rok uľahčí Finančná správa SR občanom elektronické
podávanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel
zasielaním ich predvyplnených verzií do e-schránok. Viac...

Informačný obsah portálu slovensko.sk
redakcia@nases.gov.sk
Otázky týkajúce sa e-schránok a e-služieb
+421 2 35 803 083, kontaktný formulár

Elektronické
diaľničné známky
31. januára 2020 končí platnosť
vašej ročnej diaľničnej známky.
Po novom bude výber širší.
Od februára 2020 je možné si
kúpiť ročnú diaľničnú známku,
ktorej platnosť neskončí 31.
januárom, ale uplynutím lehoty
365 dní. V predaji bude naďalej aj
jej pôvodný typ. Viac...

