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Tržby e-kasy sa vracajú na úroveň spred pandémie
BRATISLAVA – 11.06.2021: Výrazne zlepšujúca sa situácia a postupné uvoľnenie opatrení sa
prejavuje už aj v tržbách. Najlepšie sa darí maloobchodu, hodnoty spred pandémie však postupne
dobiehajú aj osobné služby či reštaurácie. Najpomalší rast zaznamenávajú ubytovacie služby.
Vyplýva to z najnovších údajov finančnej správy zo systému e-kasa.
Uvoľňovanie protipandemických opatrení prinieslo viac ľudí v obchodoch a službách. Zvýšená
návštevnosť sa prejavila už aj na tržbách týchto prevádzok. Porovnávali sme tržby v systéme e-kasa vo
februári 2020, teda v posledný mesiac pred prijatím protiedpidemických opatrení, s májom 2021, teda po
výraznom uvoľnení koronaopatrení.
Štatistiky zo systému e-kasa potvrdzujú, že najlepšie sa darí maloobchodu. V máji tohto roka sa dostali
nad úroveň tržieb z februára 2020 všetky typy prevádzok. Rovnako bol vo všetkých typoch prevádzok
maloobchodu v máji zaznamenaný vysoký medzimesačný rast tržieb oproti aprílu. Najviac rástli tržby v
obchodoch s tovarom pre domácnosť, a to medzimesačne až o 50 %. Tržby predajní s odevmi a obuvou
medzimesačne vzrástli o 30%.
Postupne sa na ´predkoronovú´ úroveň dostávajú aj ostatné sektory. Tržby v sektore osobných služieb
(kaderníctva, kozmetické služby, masážne salóny) dosiahli v máji tohto roka 85 %, reštaurácie a
pohostinstvá na úroveň 70 % oproti februáru minulého roka. K postupnému, hoci zatiaľ pomalému,
oživeniu dochádza aj v prípade ubytovania, kde tržby dosiahli v máji úroveň 30 % tržieb z februára 2020.
Vývoj tržieb vo vybraných sektoroch podľa eKasa (február 2020=100)
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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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