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Tlačová správa 
 

Prejdite na eKasu teraz! 
 
BRATISLAVA, 26.04.2019: Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržbu 
v registračných pokladniciach, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo 
najskôr. V systéme eKasa je momentálne aktívnych približne 62 000 pokladníc zo 175 000 
aktívnych registračných pokladníc. Aktuálne eviduje finančná správa približne 14 000 žiadostí 
o pridelenie kódu eKasa klient.  
 
Aj naďalej platí výzva finančnej správy, aby si podnikatelia požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa 
klient čo najskôr. A to aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla. Vyhnú sa tak 
potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla zinicializujú 
kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.  
 
Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné 
pokladnice „ORP“, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu „VRP“. Každá pokladnica musí 
mať svoj kód. Žiadosť o jeho pridelenie je možné od polovice marca posielať elektronicky na finančnú 
správu. Finančná správa eviduje zatiaľ (k 26.4.) 13 884 žiadostí o pridelenie kódu pokladnice, z toho 10 
362 pre pridelenie kódu eKasa klient - ORP a 3 522 pre pridelenie kódu eKasa klient - VRP.  
 
Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny (OIZ). Formulár je 
dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní 
žiadosti si podnikateľ v OIZ v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne 
zinicializuje kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu.  
 
Finančná správa zároveň upozorňuje, že pravidelne aktualizuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky 
zákonné podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné riešenia 
pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať 
podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky 
online registračných pokladníc. Podnikatelia by mali spolupracovať len s certifikovanými dodávateľmi. 
Finančná správa odporúča, aby ich kontaktovali čo najskôr 
 
Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo 
na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.  
 

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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