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Je najvyšší čas – vyzýva TAXANA 
 

BRATISLAVA, 11.10.2019: Finančná správa pokračuje v intenzívnom informovaní podnikateľov, 
ktorí ešte stále neevidujú tržby v systéme eKasa. Spustila reklamnú kampaň aj na sociálnej sieti 
Facebook. Tento komunikačný nástroj dopĺňa celý rad doterajších opatrení – softwarningové 
upozornenia, plagáty a letáky dostupné na úradoch a informovanie prostredníctvom médií. Všetko 
s cieľom pomôcť podnikateľom pripojiť sa k eKase čo najskôr.  
 
Finančná správa spustila bannerovú reklamu na sociálnej sieti Facebook. „Je najvyšší čas!“ To je heslo 
kampane. Taxana aj takýmto spôsobom vyzýva podnikateľov, ktorí ešte stále neevidujú tržby v systéme 
eKasa, na čo najskoršie pripojenie. V textovom oznámení upozorňuje podnikateľov na to, že čo 
najskorším pripojením sa k systému sa vyhnú náporu v posledných dňoch roka. Kapacity servisných 
technikov zo spoločností, ktoré dodávajú eKasu, môžu byť totiž rezervované na dlhší čas vopred. Navyše, 
podnikatelia musia v eKase evidovať tržby hneď ako ju dostanú od výrobcu, dovozcu alebo distribútora. 
 
Reklamná kampaň na sociálnej sieti dopĺňa celý rad iných opatrení. Napríklad včera rozposlala finančná 
správa do elektronických schránok na portáli finančnej správy softwarningové upozornenie tým 
podnikateľom, ktorí ešte neevidujú tržby v systéme eKasa. Na daňových a colných úradoch sú zároveň 
k dispozícii informačné letáky či plagáty. Tie bude finančná správa distribuovať aj na ďalšie štátne či 
samosprávne inštitúcie. Finančná správa o téme eKasa pravidelne informuje daňové subjekty aj 
prostredníctvom médií.  
 
Finančná správa chce aj takýmto spôsobom pomôcť nepripojeným podnikateľom pripojiť sa do systému 
čo najskôr. Vyhnú sa tak zbytočnému stresu v závere roka. Finančná správa totiž už dlhodobo 
upozorňuje, že personálne aj technické kapacity dodávateľov/výrobcov/distribútorov online registračných 
pokladníc môžu byť v tom čase výrazne obmedzené a na dlhý čas dopredu rezervované. To platí aj pre 
kapacity servisných technikov.  
 
Finančná správa neustále vyzýva podnikateľov, ktorí ešte neprešli pri evidencii tržieb na systéme eKasa, 
aby tak spravili čo najskôr. Aktuálne eviduje v systéme eKasa tržby už 132 552 pokladníc.  
 

 

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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