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Na prechod na eKasu zostáva len pár týždňov 
 

BRATISLAVA, 20.11.2019: Finančná správa upozorňuje, že na prechod na systém eKasa zostáva 
už len pár týždňov. Na konci roka sa totiž končí prechodné obdobie pre neudeľovanie pokút tým 
podnikateľom, ktorí po 1.júli 2019 neevidujú tržby cez eKasu. Aktuálne eviduje tržby v systéme 
eKasa takmer 149 000 podnikateľov. To predstavuje približne 68% z celkového počtu aktívnych 
pokladníc.  
 
Finančná správa, rovnako ako viacerí dodávatelia certifikovaných pokladničných riešení, opätovne 
upozorňuje, že podnikatelia nepripojení na eKasu už viac nemajú na čo čakať. Aj dodávatelia 
certifikovaných pokladničných riešení totiž garantujú dodanie certifikovaných produktov len pri 
objednávke zadanej v najbližších dňoch.  
 
Finančná správa preto vyzýva všetkých podnikateľov, ktorí ešte nie sú pripojení k systému eKasa (cca 
70 000 pokladníc), aby sa k systému okamžite pripojili. Personálne aj technické kapacity 
dodávateľov/výrobcov/distribútorov online registračných pokladníc sú výrazne obmedzené a na dlhý čas 
dopredu rezervované. To platí aj pre kapacity servisných technikov. Ak si nepripojení podnikatelia 
nezabezpečia eKasu teraz, od januára im hrozia vysoké pokuty. Inak ako cez eKasu totiž nebude možné 
evidovať tržby.  
 
Finančná správa v tejto súvislosti pokračuje v intenzívnom informovaní podnikateľov, ktorí ešte stále 
neevidujú tržby v systéme eKasa. Okrem reklamnej kampane na sociálnych sieťach, informovania 
prostredníctvom médií či zasielania pravidelného softwarningového upozornenia na čo najskoršie 
pripojenie, využíva aj plagáty a letáky dostupné na daňových a colných úradoch, klientskych centrách 
ministerstva vnútra a vybraných obecných a mestských úradoch.   
 
 

 

 

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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