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Newsletter
Aktuálne informácie a zmeny v mesiaci december

r

Ďakujeme za prejavenú priazeň v roku 2021
Vážení používatelia,
ďakujeme za váš záujem o dianie vo svete verejnej správy. Veríme, že newsletter obsahuje
užitočné informácie, ktoré vám zjednodušujú elektronickú komunikáciu
so štátom.
Tešíme sa na ďalší spoločný rok!

Zlepšenie e-služieb
obchodného registra
Od 13. decembra 2021 je možné formuláre pre
zápisy do obchodného registra podpisovať
priamo pri odoslaní podania z e-schránky
prostredníctvom slovensko.sk.
Viac informácií o nových e-službách nájdete
v súvisiacom ozname a na stránke Ministerstva
spravodlivosti SR...

Bezplatné doplnenie
údajov do obchodného
registra
Ministerstvo spravodlivosti SR umožnilo
od 1. decembra 2021 bezplatne doplniť
výlučne identifikačné údaje do obchodného
registra pre jednotlivé právne formy.
Údaje, ktoré je potrebné doplniť k jednotlivým
typom spoločností a postup pre podanie návrhu
na zápis zmeny zapísaných údajov OR – „výlučná
zmena identifikačných údajov“ sú zverejnené na
stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Elektronizácia v kocke
V rámci pravidelného cyklu článkov
na tému elektronická komunikácia
so štátom vám prinášame ďalšie
grafické
návody
k najčastejšie
využívaným e-službám a funkciám.
•
•
•

Ohlásenie živnosti elektronicky
Zmena držiteľa vozidla
Zvýšenie úložnej kapacity
e-schránky

Všetky témy nájdete v sekcii
„Elektronizácia v kocke“.

Viac informácií nájdete v súvisiacom ozname...

Sociálna poisťovňa posúva
termín zmeny prihlasovania
do e-služieb
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa
Sociálna poisťovňa rozhodla vyjsť klientom
v ústrety a predĺžiť platnosť grid kariet
do 31. marca 2022.
Viac informácií nájdete v ozname Sociálnej
poisťovne...

Nezabudnite na aktiváciu e-schránky na doručovanie
Od 1. januára 2022 mení Finančná správa spôsob komunikácie s daňovými subjektmi.
Rozhodnutia a úradné dokumenty im budú doručované priamo do e-schránky
prostredníctvom slovensko.sk.
Upozorňujeme, že na účel elektronickej komunikácie s daňovými úradmi je potrebné, aby ste
mali aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Viac informácií nájdete
v súvisiacom článku...
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