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    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

Informácia  

k postupu podnikateľa pri zakúpení  

novej knihy elektronickej registračnej pokladnice 

z dôvodu jej straty alebo jej zaplnenia     
 

 Upravený text zelenou farbou dňa 5.9.2017 
 

Cieľom tohto materiálu je informovať podnikateľov o postupe pri strate knihy 

elektronickej registračnej pokladnice (ďalej „kniha ERP“) alebo pri jej zaplnení  

v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice 

a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní 

a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 

predpisov v z.n.p. (ďalej „zákon č. 289/2008 Z. z.“).      

  

Pre registráciu elektronickej registračnej pokladnice (ďalej „ERP“) za účelom 

pridelenia  daňového kódu pokladnice (ďalej „DKP“), podnikateľ ktorémukoľvek daňovému 

úradu predkladá okrem kópie rozhodnutia o certifikácii aj knihu ERP. Po vyplnení povinných 

údajov, daňový úrad overí  zapísané údaje a následne v knihe ERP bez zbytočného odkladu 

pridelí DKP, ktorý zamestnanec dňového úradu s uvedením dátumu zaznamená do knihy 

ERP.   

 

Poznámka: 

Podnikateľ môže použiť iba ten typ knihy ERP, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3 zákona  

č. 289/2008 Z. z., a keďže je súčasťou ERP, musí byť umiestnená na predajnom mieste, kde  

sa prijíma tržba v hotovosti spolu s ERP.  

 

I. Strata knihy ERP 

 

V praxi často nastáva situácia, že u podnikateľa dôjde k strate knihy ERP, a keďže zákon  

č. 289/2008 Z. z. nerieši postup pri vzniku tejto skutočnosti, preto pri strate, zničení alebo 

odcudzení pôvodnej knihy ERP je podnikateľ povinný si zabezpečiť a vypísať novú knihu 

ERP, ktorú následne predloží príslušnému daňovému úradu na zápis prideleného DKP  do 

novej (náhradnej) knihy ERP.  

 

Nakoľko podnikateľ si neregistruje novú ERP ale zakupuje iba novú knihu ERP, v danom 

prípade sa DKP nemení, ale iba potvrdzuje.  

 

Upozornenie: 

Zápis prideleného DKP  do náhradnej knihy ERP podlieha správnemu poplatku podľa 

položky 144a/ sadzobníka správnych poplatkov vo výške  9,50 eura. Ak je žiadosť k prideleniu 
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DKP do náhradnej knihy  podaná elektronickými prostriedkami (nie mailom), sadzba 

poplatku sa znižuje na 4,50 eura. 

Zákon č. 289/2008 Z. z. neupravuje, že o zápis DKP do náhradnej knihy ERP má podnikateľ 

daňový úrad požiadať. Podnikateľ/poplatník je povinný predložiť daňovému úradu knihu 

ERP, čo nemôže vykonať elektronicky, z uvedeného dôvodu nie je možné v danom prípade 

znížiť správny poplatok o 50%. 

  

Bližšie informácie k spôsobu úhrady správneho poplatku sú zverejnené na:    

www.financnasprav.sk- (vpravo) rýchle odkazy – platenie daní/správne poplatky 

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/spravne-poplatky   

 

II.   Zaplnenie knihy ERP 

 

Do knihy ERP podnikateľ na účely pridelenia DKP uvádza identifikačné údaje 

o podnikateľovi, o servisnej organizácii ako aj údaje o ERP /údaje ustanovené podľa § 7 ods. 

1 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z./. Identifikačnými údajmi o podnikateľovi sú  obchodné 

meno, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, v prípade 

právnickej osoby adresa jej sídla, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo 

zástupcu, predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, daňové 

identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, identifikačné 

číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, odtlačok pečiatky, 

ak ju podnikateľ má vyhotovenú a podpis podnikateľa . 

 

Vzhľadom na to, že v knihe ERP musia byť vždy zapísané aktuálne údaje, t. z. súčasne platné, 

preto, ak dôjde k zmene jedného z vyššie uvedených údajov, t. z. údajov o podnikateľovi, 

o servisnej organizácii alebo o ERP, podnikateľ je povinný pri zmene týchto údajov v lehote 

do 30 dní od ich vzniku predložiť daňovému úradu knihu ERP za účelom vykonania týchto 

zmien v evidencii daňového úradu. Uvedené zmeny podnikateľ zapíše v knihe ERP s tým, že 

neplatné údaje prečiarkne.  

 

Pokiaľ v knihe ERP nie je možné vykonať nový zápis z dôvodu nedostatku miesta, musí si 

podnikateľ zaobstarať novú knihu ERP, ktorú s vyplnenými údajmi vrátane vzniknutej zmeny 

je  následne povinný predložiť miestne príslušnému daňovému úradu vo vyššie ustanovenej 

lehote. Daňový úrad v knihe ERP v časti „Záznamy daňového úradu“ potvrdí, že mu bola 

zmena oznámená. Aj v tomto prípade pôvodné DKP ostáva, daňový úrad ho nemení ale iba 

potvrdzuje zapísané zmeny.   

 

Predloženie novej knihy ERP z dôvodu nedostatku miesta pre zápis zmeny údajov 

nepodlieha správnemu poplatku.    

 

Upozornenie: 

Pôvodnú knihu ERP je podnikateľ povinný archivovať 10 rokov od konca kalendárneho roku, 

v ktorom bol vykonaný posledný záznam.           
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