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Pripravte sa na eKasu – požiadajte najskôr o kód
Každá on-line registračná pokladnica (ORP) musí mať svoj kód pokladnice eKasa klient (KP). Doteraz sa používal
pojem DKP, ktorý zaniká. Finančná správa odporúča podnikateľom požiadať o KP čo najskôr. Neznamená to ale, že
sa musíte ihneď po jeho získaní napojiť na eKasu. Tu vám poskytujeme návod, ako môžete o KP požiadať
a vygenerovať identifikačné a autentifikačné údaje, ktoré bude potrebovať servisná organizácia na spustenie vašej
novej eKasa pokladnice alebo úpravu terajšej pokladnice.

Požiadanie o pridelenie kódu pokladnice eKasa
1. Prihláste sa na portál financnasprava.sk
Pomocou mena a hesla, elektronického podpisu alebo občianskeho preukazu eID.
2. Kliknite na sekciu Katalógy -> Katalóg formulárov
Vyberte Pokladnice e-kasa klient -> Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient -> Žiadosť o pridelenie kódu
pokladnice e-kasa klient

3. Vyplňte formulár
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Identifikačné údaje firmy budete už mať predvyplnené, každopádne doporučujeme ich dôkladne skontrolovať
(1) Zaškrtnite pridelenie kódu ORP
(2) Vpíšte Adresu prevádzky
(3) „Žiadosť o povolenie odkladu“ – nevypĺňajte – resp. vypĺňate len v prípade ak ste žiadali o výnimku pre nedostupnosť internetového pripojenia vo
vašej lokalite a bola vám schválená zo strany FS
(4) Ak sa jedná o prenosnú pokladnicu zaškrtnite Prenosná pokladnica e-kasa klient, ak máte stálu adresu prevádzky nechajte prepínač vypnutý
(5) Vyberte hlavný predmet činnosti prevádzky a prípadne pridajte ďalšie
(6) „Daňové kódy elektronických registračných pokladníc, ktorých prevádzka sa ukončuje“ – nevypĺňajte – ukončenie terajších DKP doporučujeme
vykonať samostatne po sfunkčnení vašej e-kasa pokladnice
(7) Stlačte „Kontrolovať“
(8) Ak ste prihlásený pomocou občianskeho preukazu alebo el. podpisu stlačte „Podpísať KEPom“, vyberte certifikát eID alebo váš podpis
(9) a potom stlačte „Podať podpísané KEPom“
(10) Ak sa prihlasujete menom a heslom stlačte „Podpísať a podať EZ-ou“
Po úspešnom odoslaní formulára vám príde do schránky správ na portáli FS najskôr Správa o prijatí podania v EP. Úradníci pridelia KP približne do piatich
pracovných dní. Váš kód potom nájdete v eKasa zóne po prihlásení na financnasprava.sk .

Uloženie identifikačných údajov pokladnice eKasa klient
Po úspešnom pridelení KP je potrebné stiahnuť v eKasa zóne na portáli FS identifikačné údaje pokladnice.
Je to súbor, ktorý slúži na nahratie do pokladnice ekasa, tým sa nastavia všetky potrebné údaje v pokladnici
(hlavička).
1. Na portáli FS kliknite na Autorizované služby -> eKasa

2. Kliknite na Pokladnice e-kasa klient a potom v zozname vyberte konkrétnu ORP (nie VRP) a kliknite na Detail

3. Stiahnutie identifikačných údajov
V Detaile pokladnice najskôr stlačte „Stiahnuť identifikačné údaje“ a uložte vygenerovaný súbor do priečinka na
vašom pevnom disku alebo rovno na prenosný disk. Neopúštajte sekciu detail pokladnice.

Vygenerovanie a stiahnutie autentifikačných údajov
1. Vygenerovanie autentifikačných údajov
Autentifikačný balíček (súbor) je potrebné na rozdiel od identifikačného najskôr vygenerovať.
Kliknite na „Nové autentifikačné údaje“

2. Vyplnenie hesla
V sekcii Autentifikačné údaje si vymyslite heslo pre certifikát podľa zobrazených pravidiel. Heslo si poznačte bude
potrebné pri inicializácii pokladnice e-kasa. Ak dôjde k jeho strate, bude potrebné tento krok zopakovať.
Následne kliknite na „Vytvoriť“.

Vygenerovanie Autentifikačných údajov môže trvať pár minút.

3. Stiahnutie a uloženie autentifikačných údajov
Kliknite na Autentifikačné údaje a potom u konkrétnej ORP na Stiahnuť identifikačné údaje. Súbor si uložte do
priečinka na vašom pevnom disku kde máte uložené aj identifikačné údaje..

Poskytnutie údajov servisnej organizácii
Súbory s identifikačnými a autentifikačnými údajmi, spolu s heslom k autentifikačným údajom poskytnite svojej
servisnej organizácii, ktorá ich nahrá do vašej eKasa pokladnice a tým ju uvedie do prevádzky.

Celý tento postup je potrebné zopakovať pre každú vašu pokladnicu.

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom riešení eKasa:
NOVATECH, s.r.o.
Potočná 2835
Čadca 022 01
Tel.: 041 4333400
www.novatech.sk
Email: obchod@novatech.sk

