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Aktuálne informácie a zmeny v mesiaci apríl
Využívanie zahraničných
e-služieb je dostupnejšie

Cieľom iniciatívy je odstránenie cezhraničných bariér
a zabezpečenie rozvoja digitalizácie komunikácie v rámci EÚ.
Využívanie zahraničných e-služieb krajín EÚ
Držitelia slovenského občianskeho preukazu s elektronickým
čipom alebo slovenského dokladu o pobyte cudzinca s čipom
môžu využívať aj e-služby verejného sektora iných členských
štátov EÚ. Viac informácií nájdete v súvisiacom ozname...
Využívanie slovenských e-služieb zahraničnými používateľmi
Využívanie e-služieb na portáli slovensko.sk pre zahraničných
používateľov je podmienené zahraničným prihlasovacím
prostriedkom vydaným v niektorej z krajín EÚ. Viac informácií
nájdete v súvisiacom ozname...

Elektronizácia v kocke
S cieľom zjednodušenia základných informácií potrebných pre úspešnú komunikáciu so štátom v online
priestore pre vás pravidelne pripravujeme cyklus tém, prostredníctvom ktorých vám postupne
predstavíme všetky dôležité aspekty práce s portálom slovensko.sk.
Jednotlivé témy nájdete v sekcii „Oznamy“ na úvodnej stránke slovensko.sk alebo v archíve oznamov.
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2% z podielu zaplatenej dane

Návštevu pošty či daňového úradu prispôsobte
hygienickým nariadeniam a aktuálnym otváracím
hodinám.
Aktuálne informácie nájdete na stránkach subjektu,
ktorý sa rozhodnete pre tento účel navštíviť, prípadne
sa vopred informujte na infolinke.



Kontakty na daňové úrady
Slovenská pošta

Ako poukázať 2% alebo 3% z podielu zaplatenej dane...

Ústredné kontaktné centrum
+421 2 35 803 083, kontaktný formulár
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Viac informácií nájdete v súvisiacej tlačovej
správe...

