
 

 

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

7/ORP/2021/IM 

Informácia pre podnikateľov používajúcich pokladničný program a chránené 

dátové úložisko, ktorému Finančné riaditeľstvo SR zrušilo certifikát  
 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) v zmysle § 4c ods. 12 zákona č. 289/2008 

Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 

predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.) zrušilo rozhodnutia o certifikácii 

pokladničného programu a chráneného dátového úložiska č. 194752/2019 zo dňa 04.04.2019 a č. 194770/2019 

zo dňa 04.04.2019. 

 

Ak podnikateľ na evidenciu tržieb používa  pokladničný program a chránené dátové úložisko, je povinný 

ukončiť používanie takéhoto pokladničného programu a chráneného dátového úložiska najneskôr do 30 dní od 

doručenia informácie o zrušení rozhodnutia a zaobstarať si iný pokladničný program a chránené dátové úložisko, 

ktoré majú právoplatné rozhodnutie o certifikácii alebo začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu.  

 

Ak informácia o zrušení rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového 

úložiska podnikateľovi nebola zaslaná, podnikateľ je povinný ukončiť používanie pokladničného programu a 

chráneného dátového úložiska najneskôr do 30 dní odvtedy, keď mu daňový úrad alebo colný úrad túto skutočnosť 

oznámil pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona. 

 
 

Zoznam právoplatných rozhodnutí o certifikácii zverejňuje FR SR na svojom webovom sídle  
www.financnasprava.sk v sekcii eKasa/Podnikatelia 
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/podnikatel-ekasa. 
 
 

Ak došlo k zrušeniu certifikátu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska FR SR, 

podnikateľ nie je povinný v zmysle § 15a ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. ukončiť používanie celej on-line 

registračnej pokladnice, ktorej definícia vyplýva z § 2 písm. c) zákona č. 289/2008 Z. z., a teda nie je povinný 

podať oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient. 

 

Pokiaľ ide o vyhotovené paragóny, podnikateľ je povinný tieto zaevidovať v on-line registračnej pokladnici, 

ktorá je vybavená certifikovaným pokladničným programom a chráneným dátovým úložiskom. 
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