FINANcNÁ správa
Zabezpečuje plnenie príjmov štátneho rozpočtu
ou
Zvyšuje úroveň služieb poskytovaných finančnou správ
Uľahčuje medzinárodný obchod
Zvyšuje úroveň boja proti daňovej
a colnej kriminalite
Modernizuje colné priechody

FinanCnú správu
tvoria

FINANcNÉ RIADITElSTVO SR

colné úrady
danové úrady
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kriminálny úradvy
financnej sprá

Finančná správa zabezpečuje jednotný výber daní a cla v plnej výške
nároku SR a EÚ. Chráni ekonomické záujmy, obchodnopolitické
opatrenia a bezpečnostné záujmy štátu a EÚ. Tiež plní úlohy, ktoré
jej vyplývajú z príslušnej legislatívy, najmä pri zamedzovaní porušovania daňových a colných predpisov, v oblasti priamych daní a poplatkov
podľa osobitných predpisov, v oblasti štátneho dozoru nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier podľa osobitného predpisu, pri
vykonávaní dohľadu nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych
predpisov, predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými zabezpečuje realizáciu daňovej politiky, colnej politiky, obchodnej politiky,
bezpečnostnej politiky a poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru
v styku s tretími krajinami .
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- vykonáva colný dohľad nad tovarom v rámci jednotného
colného územia EÚ
- vykonáva daňový dozor nad tovarmi podliehajúcimi
spotrebným daniam
- vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri
správe daní a cla
- vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc pri vymáhaní
finančných pohľadávok
- plní úlohy v oblasti colných taríf, colných sadzieb, colnej hodnoty,
nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru a pôvodu tovaru
- plní úlohy v oblasti štatistiky obchodu s tretími krajinami
a štatistiky obchodu medzi členskými štátmi EÚ

PREDSTAVITELIA FINANCNÉHO RIADITELSTVA

Ing. Lenka Wittenbergerová
riaditeľka
Sekcie daňových úradov

Ing. Dana Meager
viceprezidentka finančnej
správy
Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

plk. PhDr. Jozef Turčák
generálny riaditeľ Sekcie
colných úradov

Ing. Daniel Čech
generálny riaditeľ
Sekcie daňovej a colnej

4

chránime aj vás
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colníci a ich úlohy
ých predpisov
- kontrolujú dodržiavanie coln
- zaisťujú falzifikáty
medzi krajinami
- dohliadajú na pohyb tovaru
lýzu odobratých
- vykonávajú laboratórnu ana
vzoriek tovaru

- dohliadajú na pohyb peňažných
prostriedkov v hotovosti medzi krajinami
- chránia spotrebiteľov pred zdraviu
nebezbepčným tovarom
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v pohraničnom
- vykonávajú colný dohľad
pásme
ého cla
- rozhodujú o sume dovozn
kátov
ifi
falz
ciu
- realizujú likvidá
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Financná správa
v císlach
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Slováci darovali zo svojich daní neziskovým organizáciám a nadáciám spolu
až 46 708 235,15 €.
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Počet zamestnancov Finančného
riaditeľstva Slovenskej republiky
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V registri daňových subjektov
k 31. 12. 2013 FR SR evidovalo
4 466 399 osôb

podaných a
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FS mala k 31. 12. 2013 k dispozícii 61 služobných psov,
ha
z toho 16 psov na detekciu omamných a psychotropných látok, 9 strážnyc
tovar
na
ím
zameran
so
psov
troch
tabaku,
detekciu
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Financná správa
v císlach

dokumentov v elektronickej podobe.
FS prijala od januára 2014 takmer 4,5 miliónov
a 280 095 daňových subjektov.
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Elektronickú komunikáciu s fi
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navštívilo celkom 1 162 870
Od 1. januára 2014 portál finančnej správy
m 5 620 478 relácií (návštev)
unikátnych návštevníkov, ktorí vykonali celko
ok portálu. Priemerná doba
strán
na portáli. Celkovo si zobrazili 44 524 553
minúty.
8,5
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takm
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na call centrum finančnej
Za prvých šesť mesiacov roka sa
ako 145 000 bolo telefosprávy obrátilo 222 875 ľudí. Viac
chaty prostredníctvom
a
y
nických dopytov, zvyšok boli mail
nt.
Age
Live
aplikácie

FB finančnej správy má aktuálne nad 15 000
žien
fanúšikov. Lajkuje ho viac mužov(56%) ako
34
až
25
veku
vo
je
penie
zastú
(43%). Najväčšie
rokov (34%).
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Financná správa
a úspechy

správy ocenili
Komunikáciu finančnej
ejnosti Hermes
v roku 2013 cenou ver
roka.
r
áto
komunik

Finančná správa v roku 2013 prvý
raz odovzdala ceny Merkur pre
najlepšie podnikateľské subjekty.

jediná štátna
Finančná správa ako
za komunikáciu
ná
ne
oce
inštitúcia bola
Shortlist na FB
prostredníctvom FB Rulezz.
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Kynológia
Naši
kynológovia vykonali
9 000 kontrol, zväčša kontrolovali kamióny prekračujúce slovenské
hranice. Až 7 200 kontrol bolo zameraných na detekciu tabaku a v 1 600 prípadoch
hľadali štvornohí colníci drogy a omamné látky.
Naše psy vedia vyhľadať aj výrobky z ohrozených a chránených rastlín a živočíchov (korytnačky, topánky z hadej kože, krokodílie kabelky...) a takýchto kontrol spravili v minulom
roku až 100. Takisto máme na finančnej
správe aj psy, ktoré dokážu vyhľadať veľký obnos peňazí.

Facebook
Finančná správa
od augusta 2013 aktívne
spravuje FB fanpage založenú v r.
2012. Aktuálne má FB finančnej správy vyše 14 500 fanúšikov. FB je relevantným a najrýchlejším zdrojom informácií o činnosti finančnej správy a verejnosť
túto možnosť komunikácie vníma veľmi
pozitívne. Pozitívne prijala aj špecializovanú aplikáciu „Daňový kalendár“,
ktorá slúži na pripomienkovanie
termínov pre prihlásených
používateľov.
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CITES

Na svete je vyše 900 rastlín a živočíchov, ktoré sú tesne
pred vyhynutím, a preto sú chránené (niektoré druhy
hadov, korytnačky, nosorožce, slony, kaktusy). s nimi je
zakázané obchodovať. Predaj výrobkov z ďalších 33 tisíc
druhov rastlín a živočíchov je prísne obmedzený. Všetky
tieto rastliny a živočíchy sú chránené medzinárodným
dohovorom CITES. Finančná správa kontroluje aj dovoz
takýchto výrobkov, napríklad suvenírov počas letných
dovoleniek. Podarilo sa nám zaistiť napríklad sloniu nohu,
koraly, slonie kly, motýle, opasky, kabelky a topánky
z hadej či krokodílej kože.

história
Cestná jednotka
Čestná
jednotka sa zúčastňovala na pietnych akciách - pohreboch zosnulých colníkov
a od roku 2004 aj na reprezentačných
akciách v rámci finančnej správy. Svojou
účasťou na oslavách SNP, medzinárodných
leteckých dňoch SIAF na Sliači, národnom
a medzinárodnom dni colníkov a októbrových
oslavách v Českej republike vzorne reprezentuje finančnú správu. Svojou činnosťou
prispieva k jej dobrému menu v povedomí
verejnosti a tiež SR svojím účinkovaním
pri protokolárnych aktivitách českej
colnej správy.

Za vznik modernej finančnej správy, ako aj siete daňových
úradov, môžeme považovať 18. september 1850, kedy vyhláškou č. 355/1850 Ríšskeho zákonníka bola zrušená uhorská
komorná správa a zriadená finančná správa, ktorej začali
podliehať dane priame a nepriame, majetok štátny a fondy,
záležitosti pokladničné a hlavne finančná stráž ako ozbrojený zbor, za účelom dohľadu.
Na čele úradu bol prezident, ktorému sa priamo zodpovedal
finančný riaditeľ, ktorému prináležal titul ministerský radca.
Finančné riaditeľstvo riadilo okresné finančné riaditeľstvá
v Prešpurku (Bratislave), Rožmberku (Ružomberku), Nitre,
Šahách a Košiciach.

História
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Múzeum colníctva
Múzeum colníctva
je umiestnené v Bratislave
v jednom z dvoch mýtnych domčekov, ktoré boli postavené spolu so
Starým mostom v roku 1890. Pôvodná funkcia mýtnych domčekov bola vyberať poplatky
za použitie mosta, na petržalskej strane bola
aj skrinka prvej pomoci. V múzeu môže vidieť
návštevník ukážku pracovne z tridsiatych rokov
minulého storočia, vývoj histórie výberu mýta,
cla a daní od najstarších čias na našom území
až po súčasnosť. Jednotlivé historické obdobia sú spestrené pracovnými nástrojmi,
zákonmi a uniformami colníkov.
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financná správa medzi vami
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schéma daní
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov fyzických osôb
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
Daň z príjmov právnických osôb
Daň z príjmu vyberaná zrážkou
Daň z motorových vozidiel
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Spotrebné dane:
z elektriny
z minerálnych olejov
z liehu
z piva
z tabakových výrobkov
z uhlia
z vína
zo zemného plynu

Sídlo Finančného riaditeľstva SR
Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná č. 63
974 01 Banská Bystrica
Sťažnosti týkajúce sa konania orgánov finančnej správy:
staznosti@financnasprava.sk
Podnety a upozornenia na nedostatky v činnosti zamestnancov
finančnej správy: podnet@financnasprava.sk
tel.: +421 (2) 43410938
Zasielanie neúplných alebo falošných pokladničných blokov
z elektronickej registračnej pokladne: pokladnica@financnasprava.sk
Kontakt pre verejnosť: Callcentrum 048/43 17 222
Kontakt pre médiá: hovorca@financnasprava.sk

