
 

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

8/ORP/2020/IM 

Oznamovacia povinnosť pri zmene údajov v pokladnici e-kasa klient 
Doplnené dňa 16.9.2020 

 
Informácia je určená pre podnikateľov používajúcich pokladnicu e-kasa klient, u ktorých, ak dôjde k zmene 

obchodného mena, adresy miesta podnikania, adresy sídla alebo k zmene hlavného predmetu činnosti 

podľa ŠKEČ vzniká oznamovacia povinnosť.  

  

Na účely uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky, podľa § 7a 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.“) podnikateľ požiada elektronicky, ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie 

kódu pokladnice e-kasa klient. Pokladnicou e-kasa klient sa rozumie virtuálna registračná pokladnica/VRP a on-

line registračná pokladnica/ORP (ďalej „pokladnica e-kasa klient“). 

 

V žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient podnikateľ, uvádza  

 ak ide o fyzickú osobu -  obchodné meno, miesto podnikania, predajné miesto, ak je odlišné od miesta 

podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo 

pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,   

 ak ide o právnickú osobu  -  obchodné meno, sídlo, predajné miesto, ak je odlišné od adresy sídla, identifikačné 

číslo organizácie, ak mu bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, 

ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty. 

 

Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient okrem údajov o podnikateľovi obsahuje aj hlavný predmet 
činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ďalej „hlavný predmet podľa SKEČ“), v rámci ktorej 
bude pokladnicu e-kasa klient podnikateľ používať.  
  

Zákon č. 289/2008 Z. z. zároveň pre podnikateľa ustanovuje oznamovaciu povinnosť pri zmene  obchodného 

mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, a zmene hlavného predmetu 

činnosti podľa ŠKEČ, v rámci ktorej bude pokladnicu e-kasa klient používať. Zmenu uvedených údajov je 

podnikateľ povinný oznámiť elektronicky, ktorémukoľvek daňovému úradu do 30 dní od uskutočnenia ich zmeny. 

Oznámenie podnikateľ komunikujúci s daňovým úradom elektronicky podáva v predpísanej štruktúrovanej forme, 

prostredníctvom elektronického formulára, zverejneného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle.   

 

Poznámka: 

Daňový subjekt pri registrácii podľa § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)  a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „daňový poriadok“) okrem iných povinných 

údajov uvádza 

 v prípade fyzickej osoby - meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, miesto podnikania, ak líši 

od miesta trvalého pobytu,    



 v prípade právnickej  osoby – obchodné meno, sídlo.  

 

Ak u daňového subjektu nastanú zmeny skutočností uvedené pri registrácii, zmenu týchto skutočností je povinný 

oznámiť (elektronicky cez osobnú internetovú zónu) správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď zmeny nastali. 

   

I. Spôsob oznámenia zmeny obchodného mena, predajného miesta a hlavného predmetu činnosti podľa 

ŠKEČ  

Ak u podnikateľa používajúceho pokladnicu e-kasa klient  dôjde k zmene predajného miesta, obchodného mena, 

alebo hlavného predmetu podľa ŠKEČ, podnikateľ uvedené zmeny  oznámi elektronicky prostredníctvom osobnej 

internetovej zóny  (www.financnasprava.sk) vpravo hore "Prihlásenie". 

  
Obrázok č. 1 

Po prihlásení si zvolí „Katalóg elektronických formulárov“. 

   

Obrázok č. 2 

V časti pokladnica e- kasa klient  si odklikne "Oznámenie o zmene predajného miesta alebo predmetu činnosti 

alebo zmene obchodného mena podnikateľa“.  

  

Obrázok č. 3 

http://www.financnasprava.sk/


V oznámení  podnikateľ vyplní  tú časť, ktorej sa týka zmena údajov. Po vyplnení oznámenia je potrebné vykonať 

kontrolu vyplneného oznámenia. Ak kontrola prebehne úspešne, podnikateľ už len podpíše a odošle oznámenie, 

klikne  na podpísať a podať EZ-ou (elektronickou značkou, táto možnosť sa týka podnikateľov, ktorí majú  

s daňovým úradom podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní) alebo „klikne“ na podpísať KEP-om (týka  

sa podnikateľov, ktorí používajú kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) alebo eID kartu). Podnikateľ , ktorý používa 

KEP, po kliknutí na „podpísať KEP-om“ musí ešte kliknúť na „Podať podpísané KEP-om“ a následne sa zobrazí 

oznámenie, že oznámenie bolo odoslané.  

Príklad č. 1  

Fyzická osoba poskytovala masérske služby iba na adrese stálej prevádzky, preto v čase registrácie VRP v žiadosti 

o pridelenie kódu VRP ako predajné miesto uviedla adresu prevádzky. Po určitej dobe masérske služby začala 

poskytovať okrem stálej prevádzky aj u zákazníkov. 

 

Keďže masérske služby budú poskytované v odlišnom čase na rôznych predajných miestach (v danom prípade ide 

o kombináciu predajných miest – stála adresa a dopredu neznáme miesta u zákazníkov), ako predajné miesto sa 

uvedie prenosná pokladnica. Uvedenú zmenu predajného miesta je podnikateľ povinný oznámiť daňovému úradu.    

 

Upozornenie: 

Ak pokladnica e-kasa klient má už uvedené ako predajné miesto prenosná pokladnica, podnikateľ zmeny 

predajných miest, na ktorých sa pokladnica e-kasa klient bude používať, nie je povinný daňovému úradu 

oznamovať. 

 

Upozornenie: 

Ak predajné miesto je uvedené ako prenosná pokladnica, podnikateľ je povinný nastaviť polohu pokladnice e-kasa 

klient, t.z. podnikateľ je povinný zaevidovať do pokladnice e-kasa klient adresu alebo GPS súradnice predajného 

miesta, na ktorom podnikateľ v reálnom čase eviduje prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti alebo evidenčné 

číslo vozidla, ak toto vozidlo je predajným miestom. 

 
Poznámka: 

Oznamovacia povinnosť pri zmene predajného miesta sa vykoná pri zmene: 

 zo stálej adresy na prenosnú pokladnicu 

 z prenosnej pokladnice na stálu adresu 

 z jednej stálej adresy na inú stálu adresu    

    
II. Spôsob oznámenia zmeny miesta podnikania alebo sídla 

Ak u podnikateľa komunikujúceho s daňovým úradom elektronicky (podnikateľ má povinnosť podľa daňového 

poriadku komunikovať elektronicky) nastane zmena miesta podnikania alebo sídla, aj  tieto dve zmeny je daňovému 

úradu povinný oznámiť elektronicky cez osobnú internetovú zónu, pričom sa môžu využiť dva spôsoby:  

 

a) cez formulár „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, 

daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“ (ďalej „žiadosť“), ktorý  podnikateľ nájdete po prihlásení sa do 

osobnej internetovej zóny v časti Katalógy/Katalóg formulárov/Register/Registrácia na daň z príjmov, daň 

z pridanej hodnoty a daň z poistenia/Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie 

registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia.   



 

Obrázok č. 4 

Vzor: 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.478.html 

 

b) cez formulár „Všeobecné podanie - Register“, ktorý podnikateľ nájde po prihlásení sa do osobnej 

internetovej zóny v časti Katalógy/Katalóg formulárov/Register/Podanie pre FS - Register/Všeobecné 

podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky. 

  

Podnikateľ po vyplnení predmetných dvoch podaní (žiadosť, resp. všeobecné podanie) vykoná kontrolu, pričom  
po jej vykonaní  už len podpíše a odošle oznámenie (podpísať a podať EZ-ou alebo podpísať KEP-om a podať 
podpísané KEP-om).    
 
Ak sa oznámenie o zmene uvedených dvoch skutočností nepodáva elektronickými prostriedkami (podnikateľ 

nemá povinnosť komunikovať elektronicky), oznámenie je možné zaslať poštou alebo osobne miestne príslušnému 

správcovi dane (miestna príslušnosť u fyzickej osoby je daná trvalým pobytom /bydliskom/ fyzickej osoby 

a u právnickej osoby je daná sídlom právnickej osoby). 

 

Príklad č.2 

V máji  2018 pri registračnej povinnosti podľa daňového poriadku  fyzická osoba neuviedla miesto podnikania, preto 

v informačnom systéme finančnej správy (ďalej „ISFS“) sa ako miesto podnikania eviduje trvalý pobyt tejto fyzickej 

osoby. V novembri 2018 si fyzická osoba zriadila miesto podnikania (zapísané v živnostenskom registri), ktoré ale 

podľa § 67 ods. 7 daňového poriadku elektronicky daňovému úradu neoznámila. Avšak v žiadosti o pridelenie kódu 

pokladnice e-kasa klient podanej elektronicky (júl 2019) ako miesto podnikania už uviedla adresu podľa 

živnostenského registra.  

 

Nakoľko podaním žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient v ISFS nedôjde k zmene adresy miesta 

podnikania, preto, aby sa uvedená adresa v pokladnici e-kasa klient zmenila, podnikateľ túto zmenu je povinný 

daňovému úradu  elektronicky oznámiť (bod II. Spôsob oznámenia zmeny miesta podnikania alebo sídla). Po jej 

spracovaní v ISFS, sa táto zmena vykoná aj v pokladnici e-kasa klient. 

 

Poznámka:  

Po oznámení daňovému úradu uvedených troch zmien, sa u podnikateľa používajúceho VRP tieto zmeny 

automaticky zmenia v profile VRP. 

Podnikateľ používajúci ORP, je po vykonaní uvedených zmien v ISFS na základe podaného oznámenia povinný  

si opäť stiahnuť identifikačné údaje, nachádzajúce sa v ekase zóne podnikateľa.   

 

 
Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
 Centrum podpory pre dane 
                             Doplnené dňa 16.9.2020   

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.478.html

