Finančná správa
Tlačová správa
Nové podmienky pre pokuty za eKasu
BRATISLAVA – 20.06.2019: eKasa sa spúšťa 1. júla 2019. Tento termín zostáva zachovaný aj po
schválení novely zákona o elektronickej registračnej pokladnici (zákon o ERP), ktorú včera prijali
poslanci NR SR. Parlament upravil iba podmienky pre oblasť kontroly s tým, že pokuty za
nezavedenie eKasy po 1. júli 2019 sa nebudú podnikateľom ukladať do konca tohto kalendárneho
roka, respektíve uložené pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účinnosti včera schválenej novely
požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient.
Povinnosť evidovať tržby v pokladniciach sa nemení. Rovnako sa nemení povinnosť podnikateľa požiadať
finančnú správu o pridelenie kódu pokladnice eKasa. V platnosti zostáva aj ustanovenie, že k tomuto
dátumu sa zrušia daňové kódy súčasných elektronických registračných pokladníc (ERP).
Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už evidujú tržby v eKase, majú povinnosť naďalej používať eKasu. Táto
povinnosť sa týka aj všetkých nových prevádzok, ktoré vznikli po 1. apríli 2019 a vzniknú po 1. júli 2019.
Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali tržby v ERP a nedisponujú eKasou musia po 1. júli 2019 používať
doterajšiu pokladnicu (ERP) aj so zrušeným daňovým kódom pokladnice. Certifikované riešenie eKasy si
majú čas zaobstarať do konca roka 2019. Uvedené však platí len za podmienky, že do účinnosti včera
schválenej novely zákona požiadali o pridelenie kódu eKasy.
V čase od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 platí prechodné obdobie na nepokutovanie podnikateľov
finančnou správou za nepoužívanie eKasy. Pokutovať však bude finančná správa tých podnikateľov, ktorí
od 1. júla 2019 nebudú používať eKasu a do dňa účinnosti včera schválenej novely zákona nepožiadali
finančnú správu o pridelenie kódu eKasa.
V súčasnosti eviduje finančná správa vyše 196 000 pokladníc aktívnych v systéme eKasa (registrátor
pridelil kód eKasa). Je to 82% zo všetkých v súčasnosti používaných pokladníc (240 000). Do konca tohto
mesiaca je pripravená vybaviť všetky žiadosti o registráciu. Systém eKasa je pre nových podnikateľov
povinný od 1. apríla. Cieľom projektu je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia
registračných pokladníc s finančnou správou, ako aj zefektívniť boj proti daňovým únikom.
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s
cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými
podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je
modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií
nájdete na www.financnasprava.sk
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