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Systém eKasa klient a implementácia on-line registračných 

pokladníc – parlament schválil odklad ukladania pokút 

V stredu, 19.6.2019 schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o používaní 

elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Touto novelou bol schválený pre tých podnikateľov, ktorí 

nebudú mať včas uvedené on-line registračné pokladnice (ORP) do prevádzky odklad ukladania pokút 

do 31.12.2019 za ustanovených podmienok. Cieľom predmetnej novely je ochrana podnikateľov pred 

sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením.  

Aby novela nadobudla platnosť, musí byť ešte zverejnená v Zbierke zákonov. 

 

Termíny pre podnikateľov sa 

neodkladajú  

O povinnosti podnikateľov prejsť z ERP na 

systém eKasa najneskôr od 1.7.2019 sme Vás 

informovali v našom vydaní News Flash v 

decembri 2018 . 

Podnikatelia, ktorí si vybrali v rámci systému e-

Kasa pre evidenciu tržieb ORP, čelia v praxi 

implementačným problémom z dôvodu 

nedostatočného pokrytia trhu týmito 

pokladnicami. Aktuálna novela je reakciou na túto 

skutočnosť.  

Podľa aktuálne schválenej novely, daňový úrad 

alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 

pokutu za nepoužívanie ORP podnikateľovi, ktorý 

používa na evidenciu tržieb ERP, ak požiadal o 

pridelenie kódu pokladnice e-Kasa klient 

najneskôr do dňa účinnosti novely. Novela 

nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.  

Predpoklady pre dočasné 

oslobodenie od sankcií 

Upozorňujeme, že liberalizačný nástroj „dočasné 

oslobodenie od sankcií“ sa tak vzťahuje len na 

podnikateľov, ktorí: 

▪ preukážu, že požiadali o pridelenie kódu 

pokladnice eKasa klient do dňa 

účinnosti novely; 

▪ súčasne musia títo podnikatelia, kým 

nezačnú používať ORP, evidovať tržby v 

ERP. 

Len podnikatelia, ktorí spĺňajú vyššie uvedené 

podmienky majú nárok na dodatočných 6 

mesiacov na implementáciu ORP bez sankcie. 

U podnikateľov, ktorým vznikla povinnosť 

evidovať tržby prvýkrát od 1. apríla 2019 a vybrali 

si na evidenciu tržieb ORP, neuloženie pokuty 

rovnako predpokladá včasné podanie žiadosti o 

pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, 

pričom do uvedenia ORP do prevádzky má 

podnikateľ povinnosť viesť náhradnú evidenciu 

formou paragńov, ktoré následne zaeviduje do 

ORP.   

Možnosť používať ERP so zrušeným 

DKP 

Upozorňujeme, že ak bol podnikateľovi zrušený 

daňový kód ERP a podnikateľ k dátumu zrušenia 

daňového kódu ERP neuviedol do prevádzky 

pokladnicu e-Kasa klient, môže na účely splnenia 

skôr uvedených podmienok používať ERP 

pokladnicu so zrušeným daňovým kódom ERP. 
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O Accace  

S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 medzinárodnými klientmi sa Accace radí medzi popredných 

poskytovateľov poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy.  

Accace má zastúpenie v 13 krajinách Európy, a to v Bosne a Hercegovine, Českej republike, Čiernej hore, 

Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a na 

Ukrajine. Služby v iných krajinách sveta vieme zastrešiť prostredníctvom našej siete dlhodobých partnerov. 

Viac na www.accace.sk 
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