Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Informácia k povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu na
evidenciu tržby na jednorazových organizovaných podujatiach

Informácia k povinnosti používania elektronickej registračnej pokladnice (ďalej
„ERP“) podľa 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 o ERP“) je určená všetkým predajcom tovaru a poskytovateľom služieb
v prípade jednorazovo organizovaných predajných, výstavných, prezentačných,
kultúrnych, športových, spoločenských podujatí, jarmokov a festivalov.
Zákon o ERP sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe
oprávnenia na podnikanie (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) prijíma tržbu za predaný tovar
alebo poskytnutú službu vymedzenú v prílohe č. 1 na predajnom mieste v hotovosti. Zákon
o ERP sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu na území
Slovenskej republiky.
Podnikateľom je podľa Obchodného zákonníka:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do
evidencie podľa osobitného predpisu.
Tržbou na účely zákona o ERP je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania
vymedzenej služby na predajnom mieste v hotovosti. Za platbu prijatú v hotovosti sa
považuje aj platba prijatá inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä
elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru
alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.
Elektronickým platobným prostriedkom je okrem platobnej (bankomatovej) karty,
napr. aj čipová karta (čip) alebo dobíjacia karta organizátora podujatia, ktoré majú hodnotu
vyjadriteľnú v platnej mene euro a z ktorej sa platená suma automaticky odpočítava.
Poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby je, napr.
jednorazová nákupná poukážka vydaná pre konkrétnu akciu alebo žetón, ktoré sú vydávané
v rôznych hodnotách, ako aj alternatívne meny (lokálne platidlo živec, groš, toliar a pod.),

vydané napr. obcou alebo organizátorom podujatia v rôznych hodnotách a ktoré sú zvyčajne
zamieňané za eurá v pomere v 1:1.
Upozornenie: Podnikateľ, na ktorého sa povinnosť používať ERP vzťahuje, je povinný
za predaj tovaru alebo poskytnutie vymedzenej služby tržbu prijatú v hotovosti
bezodkladne evidovať v ERP a ihneď po vytlačení odovzdať zákazníkovi pokladničný
doklad. Podnikateľ nesmie zákazníkovi vydať namiesto pokladničného dokladu iný
doklad, ktorý obsahuje informácie o cene, napr. predbežný doklad, informatívny
doklad.
Kedy nevzniká povinnosť používať ERP
•

Zákon o ERP vymedzuje aj výnimky z povinnosti používania ERP. Takáto výnimka
sa vzťahuje pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím, na predaj tovaru (napr. potravín, nápojov, alebo iného
spotrebného tovaru) alebo poskytovanie služby prostredníctvom automatov (napr.
parkovacie automaty).

•

Povinnosť používať ERP pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb sa nevzťahuje
ani na osobu, ktorá nie je založená alebo zriadená na podnikanie (napr. obec,
rozpočtová organizácia, príspevkové organizácia, nezisková organizácia vtedy, ak
predaj tovaru alebo poskytovanie služieb nevykonávajú tieto osoby na základe
oprávnenia na podnikanie).

•

Povinnosť používať ERP sa pri predaji tovaru nevzťahuje ani na osobu, ktorá svoju
činnosť vykonáva podľa Autorského zákona. Tvorivá duševná činnosť – tvorba
autorských diel chránených autorským zákonom a ich následné rozširovanie predajom
alebo inou formou prevodu práva sa nepovažuje za podnikanie, autor sa nepovažuje za
podnikateľa, a preto sa na neho nevzťahuje povinnosť používať ERP.
Príklad:
Je povinná fyzická osoba, ktorá vyrába šperky podľa Autorského zákona, používať na
prijatie tržby v hotovosti ERP? Predaj týchto šperkov bude predávať na remeselnom
jarmoku.
Ak fyzická osoba svoju činnosť vykonáva na základe Autorského zákona, pri predaji
vlastne vyrobených výrobkov nemá povinnosť používať ERP.

• Podnikateľ nie je povinný používať na evidenciu tržieb ERP ani v prípade
poskytovania služieb, ktoré nie sú vymedzené v prílohe č. 1 zákona o ERP (napr.
poskytovanie ubytovania, prevádzkovanie toaliet, šatní, úschovne predmetov, a pod.).
• Povinnosť používať ERP sa nevzťahuje ani na fyzickú osobu (nemá oprávnenie na
podnikanie) pri predaji nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a
živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti a predaji lesných
plodín.

Príklad:
Je včelár, ktorý nie je evidovaný v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov, pri
predaji medu povinný používať ERP?
Nakoľko v uvedenom prípade predávajúcim je fyzická osoba, ktorá predaj výrobku
nerealizuje na základe oprávnenia na podnikanie, prijatá tržba z predaja medu nepodlieha
povinnosti evidencie v ERP.

•

Povinnosť používať ERP sa nevzťahuje ani na fyzickú osobu (nemá oprávnenie na
podnikanie) pri predaji ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú
na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici alebo v pojazdnej predajni,
prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje menej ako 30
dní v kalendárnom roku.
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