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Cielené kontroly eKasa pokladníc 

BRATISLAVA, 22.11.2019: Výrazné zníženie obratu u niektorých podnikateľov 
vykázal systém eKasa. Na základe tohto zistenia urobila finančná správa 
v uplynulých dňoch cielené kontroly u 41 subjektov. U takmer polovice z nich sa 
potvrdilo porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). 

Online pripojenie pokladníc na finančnú správu sa stáva dôležitou súčasťou boja proti 
daňovým podvodom. Finančná správa zaznamenala vďaka eKase výrazné zníženie 
obratu u 41 podnikateľských subjektov. Následná kontrola potvrdila, že v 19 prípadoch išlo 
skutočne o porušenie zákona. Finančná správa už uložila subjektom pokuty zatiaľ vo výške 
4 600 eur, keďže kontroly budú pokračovať. 

Hoci v prípade eKasy ide o online evidenciu tržieb, ktoré pokladnica v reálnom čase 
odosiela na finančnú správu, najčastejším prehreškom voči zákonu je nezaevidovanie 
tržieb a vkladu v hotovosti do pokladnice. Subjekty obchádzajú povinnosti aj tým,  
že neodovzdávajú pokladničné doklady zákazníkom, tieto doklady nespĺňajú predpísané 
náležitosti či nezaevidujú off-line doklady v 48 hodinovej lehote. 

Od spustenia systému sme vykonali viac ako 3 000 kontrol, pričom porušenia sme zistili 
v asi 60% prípadov. Počas týchto kontrol sme udelili sankcie vo výške približne  
470 000 eur. Primárnym cieľom finančnej správy však nie je pokutovať podnikateľov,  
ale dbať na dodržiavanie zákona.   
 
Opätovne vyzývame 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. 
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