Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Informácia
k novele zákona č. 361/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z.z.
o používaní elektronickej registračnej pokladnice
(ďalej len „novela zákona o ERP“)

Povinnosti pre podnikateľa
•

Novela zákona o ERP spresňuje definíciu predajného miesta. Predajným miestom [§ 2
písm. k) novely zákona o ERP] je miesto, kde sa prijíma tržba a ktoré je uvedené v knihe
elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „kniha pokladnice“).
- Ak podnikateľ používa elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“) na
ambulantný predaj, potom v knihe pokladnice uvedie „ambulantný predaj“ alebo
„prenosná pokladnica“.
- Ak podnikateľ používa prenosnú ERP na viacerých stálych (známych) predajných
miestach (napr. vo viacerých kamenných prevádzkach v odlišnom čase), v knihe
pokladnice sa uvedú všetky predajné miesta.
- Ak podnikateľ používa prenosnú ERP v kamennej prevádzke a súčasne aj na
rôznych predajných miestach (na trhoch, jarmokoch, u zákazníka) v odlišnom čase,
v knihe pokladnice sa uvedie okrem stáleho predajného miesta aj „ambulantný
predaj“ alebo „prenosná pokladnica“.

•

Novela zákona o ERP ďalej spresňuje definíciu dátového média, ktoré musí bez
potreby napojenia na zdroj elektrickej energie zabezpečovať nielen uchovanie
kontrolných záznamov, ale aj uchovanie údajov z fiskálnej pamäte [§ 2 písm. ze) novely
zákona o ERP].

•

Novela zákona o ERP neumožňuje podnikateľom umiestniť na predajnom mieste ERP
(§ 3 ods. 4 novely zákona o ERP), ktorá nebola uvedená do prevádzky (§ 7 zákona o
ERP) alebo ERP, ktorá nespĺňa požiadavky stanovené zákonom o ERP [4 ods. 1 a ods. 2)
zákona o ERP].

•

Podľa novely zákona o ERP, ERP musí zabezpečovať [§ 4 ods. 2 písm. a) bod 9. novely
zákona o ERP]:
- vytlačenie dokladu označeného slovom „VKLAD“,
- vytlačenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ tak, aby obsahoval
v každom treťom riadku slová „NEPLATNÝ DOKLAD.

•

Skracuje sa lehota, počas ktorej majú byť tlačové výstupy z ERP čitateľné. ERP má
zabezpečovať vyhotovenie tlačových výstupov, čitateľných po dobu piatich rokov od
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konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené [§ 4 ods. 2 písm. b) bod 8. novely
zákona o ERP].
•

Ustanovuje sa povinnosť pre podnikateľa mať na predajnom mieste dostupný
komunikačný kábel slúžiaci na prepojenie ERP s počítačom (§ 4 ods. 9 novely zákona o
ERP). Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na také ERP, ktoré sú k počítaču pripojené
bezdrôtovou technológiou.

•

Novela zákona o ERP zavádza povinnosť uvádzať v knihe pokladnice aj názov
výrobcu, dovozcu alebo distribútora ERP [§ 7 ods. 1 písm. a) bod 3. novely zákona o
ERP].

•

Novela zákona o ERP ďalej ustanovuje, že v knihe pokladnice môžu byť uvedené
najviac 2 servisné organizácie [§ 7 ods. 1 písm. a) bod 4. novely zákona o ERP]
a zároveň doplnila údaje o servisnej organizácii o daňové identifikačné číslo.

•

Od 1.1.2015 novela zákona o ERP upravuje príslušnosť daňového úradu na
pridelenie daňového kódu pokladnice (ďalej len „DKP“) v prípade podnikateľa
s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, a to podľa výberu
podnikateľa (§ 7 ods. 3 novely zákona o ERP).

•

Pokladničný doklad musí podnikateľ kupujúcemu odovzdať ihneď po jeho vytlačení,
pričom nesmie kupujúcemu odovzdať kópiu tohto dokladu ani iný doklad vyhotovený
z ERP o prijatí tržby, napr. predbežný doklad, informatívny doklad a pod. (§ 8 ods. 1
novely zákona o ERP).

•

Novela zákona o ERP spresňuje ustanovenie § 8 ods. 4, v tom, že podnikateľ pri vrátení
tovaru, reklamácii tovaru alebo reklamácii služby odovzdá zákazníkovi ihneď po jeho
vytlačení pokladničný doklad alebo originál paragónu.

•

V záujme informovania zákazníkov o tom, či od podnikateľa dostali správny pokladničný
doklad (§ 8 ods. 5 novely zákona o ERP) sa zavádza povinnosť pre podnikateľa
umiestniť na vhodnom mieste vyobrazenie pokladničného dokladu podľa § 8 ods. 1
a 2 zákona o ERP vytlačeného z jeho ERP. Zároveň sa ustanovuje, že vyobrazenie
pokladničného dokladu, napr. v jednej prevádzke, kde sa nachádza viacero ERP toho
istého typu, nemusí byť pri každej ERP, ale je postačujúce, ak sa nachádza na jednom pre
zákazníka ľahko prístupnom mieste. Na účely Národnej bločkovej lotérie pokladničných
dokladov na tomto vyobrazení zvýrazní (napr. farebne, podčiarknutím) DKP, dátum,
čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak.

•

Podľa novely zákona o ERP podnikateľ je povinný uchovávať dátové médiá (§ 9 ods.
2 novely zákona o ERP), na ktorých sú uložené nielen kontrolné záznamy, ale aj obsah
fiskálnej pamäte do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.
Podnikateľ je povinný úplné kontrolné záznamy predložiť na požiadanie daňového úradu
alebo colného úradu ihneď na predajnom mieste alebo v určenej lehote. Taktiež na
požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť v
elektronickej podobe obsah fiskálnej pamäte za požadované obdobie. Úplné kontrolné
záznamy za požadované obdobie musia byť predložené v listinnej podobe alebo
elektronickej podobe v čitateľnom textovom formáte.
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Zavádza sa možnosť, aby daňový úrad alebo colný úrad mohol podnikateľovi uložiť
povinnosť predkladať kontrolné záznamy v elektronickej podobe v mesačných alebo
dlhších intervaloch.
•

Podľa novely zákona o ERP kópie paragónov a denné uzávierky (vyhotovené
z paragónov), doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ a tlačové výstupy z
dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu
piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

•

Doklad označený slovom „VKLAD“ podnikateľ uchováva len počas dňa (§ 9 ods. 5
novely zákona o ERP), v ktorom bol tento doklad vyhotovený.

•

V nadväznosti na archiváciu, podnikateľ je povinný na tlačové výstupy používať len takú
pásku (§ 9 ods. 6 novely zákona o ERP), ktorá zabezpečí uchovanie údajov po dobu 5
rokov od konca roka ich vyhotovenia.

•

Podnikateľ je povinný prevzatie dátového média (§ 11 ods. 4 novely zákona o ERP)
potvrdiť svojim podpisom do knihy pokladnice a uchovávať ho do uplynutia lehoty na
zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (servisná organizácia má povinnosť uložiť
údaje z fiskálnej pamäte pri jej výmene na dátové médium a odovzdať ho podnikateľovi).

•

intervalovej
alebo
V záujme jednoznačného určenia lehoty na predloženie
prehľadovej uzávierky sa zavádza povinnosť na požiadanie daňového alebo colného
zamestnancom
úradu vyhotoviť ich ihneď na predajnom mieste a poskytnúť
daňového úradu alebo colného úradu (§ 12 ods. 1 novely zákona o ERP).

•

Novela zákona o ERP predĺžila lehotu, v ktorej je podnikateľ povinný oznámiť
daňovému úradu ukončenie prevádzky ERP (§ 15 ods. 2 novely zákona o ERP).
Podnikateľ musí uvedenú povinnosť splniť do troch pracovných dní po ukončení
prevádzky ERP. Daňový úrad zruší DKP ku dňu oznámenia ukončenia prevádzky ERP.

•

Prevzatie dátového média pri ukončení prevádzky ERP (§ 15 ods. 3 novely zákona o
ERP) podnikateľ potvrdí podpisom do knihy pokladnice, pričom dátové médium je
podnikateľ povinný uchovávať v lehote do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť
daň alebo rozdiel dane (servisná organizácia je povinná pri ukončení prevádzky ERP
údaje z fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať
podnikateľovi).

•

V prípade pozastavenia prevádzky ERP z dôvodu pozastavenia živnosti podľa § 57
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších prepisov, podnikateľ je povinný (§ 15 ods. 4 novely zákona o ERP)
zaznamenať dátum tejto skutočnosti do knihy pokladnice. Účinky pozastavenia
živnostenského oprávnenia nastávajú v súlade s § 57 živnostenského zákona dňom
doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu,
alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, účinky nastávajú dňom uvedeným v
oznámení.

•

Ustanovujú sa povinnosti podnikateľa po zrušení certifikátu na ERP akreditovanou
osobou. Podnikateľ je povinný ukončiť prevádzku ERP v lehote do 30 dní od doručenia
informácie o zrušení certifikátu finančným riaditeľstvom alebo ak informácia nebola
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podnikateľovi zaslaná, je povinný ukončiť prevádzku ERP v lehote do 30 dní od vtedy,
keď mu daňový úrad alebo colný úrad túto skutočnosť oznámil pri kontrole dodržiavania
ustanovení tohto zákona (§ 15 ods. 5 novely zákona o ERP).
Správne delikty - pokuty
•

Zavádza sa nový inštitút - uloženie pokuty rozhodnutím na mieste. Rozhodnutie
o uložení pokuty sa považuje za doručené podnikateľovi do vlastných rúk odovzdaním
osobe, s ktorou bola spísaná zápisnica o ústnom pojednávaní. Toto rozhodnutie sa
považuje za doručené do vlastných rúk aj v prípade, ak osoba, s ktorou bola spísaná
zápisnica o ústnom pojednávaní odmietne rozhodnutie o uložení pokuty prevziať. Proti
tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok na zaplatenie
pokuty. Pokuta je splatná do troch pracovných dní od doručenia rozhodnutia o uložení
pokuty na mieste a možno ju zaplatiť aj v hotovosti (§ 16b ods. 3 a 4 novely zákona o
ERP).

•

Ak podnikateľ nezaplatí pokutu uloženú za taxatívne určené správne delikty v stanovenej
lehote, uplatní sa inštitút zákazu predaja tovaru alebo poskytnutia služby. Tento
zákaz stráca účinky dňom zaplatenia pokuty alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie o uložení pokuty na mieste (§ 16b ods. 7 novely
zákona o ERP).

•

Ďalej novela zákona o ERP upravuje postup daňového úradu alebo colného úradu (16b
ods. 8 novely zákona o ERP) v prípade zákazu predaja tovaru alebo poskytovania
služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o ERP ako aj postup pri nedodržaní tohto
zákazu podnikateľom. V prípade porušenia zákazu predaja tovaru alebo poskytovania
služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o ERP je daňový úrad alebo colný úrad povinný
uložiť podnikateľovi pokutu a súčasne podať návrh na zrušenie živnostenského
oprávnenia, ak ešte nebol podaný (§ 16b ods. 9 novely zákona o ERP).

•

Z dôvodu zavedenia inštitútu uloženia pokuty podnikateľovi na mieste rozhodnutím,
bolo zrušené ukladanie blokových pokút podľa pôvodného znenia § 16c zákona o
ERP.

Príloha č. 3 – kniha pokladnice
V nadväznosti na zákonom ustanovené nové povinnosti podnikateľa a servisnej organizácie,
boli upravené aj príslušné časti v knihe pokladnice.
a) V knihe pokladnice podnikateľ uvádza:
-

v časti IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
typ a model ERP, názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora ERP,
výrobné číslo ERP a výrobné číslo fiskálnej tlačiarne.

-

v časti ZÁZNAMY PODNIKATEĽA:
dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky ERP, dátum pozastavenia
prevádzky

b) V knihe pokladnice servisná organizácia uvádza:
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ERP.

-

v časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE:
dátum a čas uvedenia ERP do prevádzky, kód fiskálnej pamäte a číslo
plomby, ktorou bola ERP označená,
dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte a jej kód,
dátum a čas pripojenia novej fiskálnej pamäte a jej kód,
podpis podnikateľa potvrdzujúci prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte a
prevzatie dátového média s obsahom pôvodnej fiskálnej pamäte,
dátum výmeny poškodenej plomby alebo dátum doplnenia chýbajúcej plomby,
a číslo plomby.

Povinnosti servisnej organizácie, predajcu, výrobcu, dovozcu a distribútora

•

•

Servisná organizácia je povinná uložiť údaje z fiskálnej pamäte pri jej výmene na
dátové médium a odovzdať ho podnikateľovi (§ 11 ods. 4 novely zákona o ERP).

•

Novelou zákona o ERP sa zavádza povinnosť, aby výrobca ERP na základe schválenia
akreditovanou osobou uviedol informáciu o umiestnení plomb v dokumentácii k ERP
[§ 4 ods. 2 písm. b) bod 15.].

•

Novela zákona o ERP zavádza povinnosť označiť fiskálnu pamäť jedinečným
a neopakovateľným kódom, ktorý je vygenerovaný výrobcom ERP [§ 4 ods. 3 písm. d)].
Kód musí byť vytlačený na deštruktívnej samolepke, ktorá je v procese výroby nalepená
na fiskálnu pamäť a zároveň je nalepená aj na vonkajšom kryte ERP spolu s výrobným
štítkom ERP. Tento kód servisná organizácia zaznamená aj do knihy pokladnice (§ 11 ods.
2 novely zákona o ERP). Fiskálna pamäť vyššie uvedeným jedinečným
a neopakovateľným kódom, musí byť dostupná najneskôr od 1. júla 2014.

Novela zákona o ERP zaviedla povinnosť pre výrobcov, dovozcov a distribútorov ERP (§ 4
ods. 6 novely zákona o ERP) do 30 kalendárnych dní od vydania certifikátu na ERP
Finančnému riaditeľstvu SR (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) poskytnúť:
a) technické
a softvérové
nástroje na prečítanie a exportovanie kontrolných
záznamov a obsahu fiskálnej pamäte zabudovanej v ERP,
b) softvérové nástroje na overovanie pravosti kontrolných záznamov a postup
overenia pravosti kontrolného záznamu pre certifikovaný typ ERP,
c) popis formátov a obsahu kontrolného záznamu a fiskálnej pamäte,
d) komunikačný protokol,
e) popis použitého algoritmu pre výpočet kontrolného kódu z dát kontrolného
záznamu.
Výrobca, dovozca alebo distribútor ERP, ktorému bol vydaný certifikát pred 1. januárom
2014, je povinný splniť uvedené povinnosti len na požiadanie daňového úradu alebo colného
úradu.
•

Ak akreditovaná osoba zruší certifikát, ktorý vydala na ERP alebo fiskálnu tlačiareň, je
povinná o tejto skutočnosti bezodkladne informovať finančné riaditeľstvo. Finančné
riaditeľstvo je následne povinné o zrušení certifikátu bez zbytočného odkladu písomne
informovať podnikateľa. (§ 4 ods. 10 novely zákona o ERP).

•

Daňový úrad podľa novely zákona o ERP je v registri servisných organizácií (§ 6 ods. 4
novely zákona o ERP) okrem doterajších údajov ako sú obchodné meno, sídlo alebo
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miesto podnikania servisnej organizácie uvádzať aj DIČ, ktorý zabezpečí jednoznačnú
identifikáciu servisnej organizácie a uľahčí vyhľadávanie v registri servisných organizácií.
•

Novelou zákona o ERP sa dopĺňa povinnosť predajcu dopísať na kópiu certifikátu ERP
alebo fiskálnej tlačiarne jej výrobné číslo, ktoré sa zaznamená do knihy pokladnice [§ 7
ods. 1 písm. b) novely zákona o ERP].

•

V nadväznosti na zavedenie povinnosti označovať fiskálnu pamäť kódom, servisná
organizácia tento kód pri uvedení pokladnice do prevádzky je povinná zapísať do
knihy pokladnice [§ 7 ods. 4 novely zákona o ERP].

•

Ďalej sa ustanovuje povinnosť servisnej organizácie zaznamenať do knihy pokladnice
aj čísla plomb, ktorými označila ERP [§ 7 ods. 5. novely zákona o ERP].

•

Ustanovuje sa povinnosť servisnej organizácie pri výmene fiskálnej pamäte – zapísať do
knihy pokladnice kód pôvodnej fiskálnej pamäte (t.j. vymieňanej fiskálnej pamäte)
a novej fiskálnej pamäte [§ 11 ods. 2) novely zákona o ERP].

•

Podľa novely zákona o ERP servisná organizácia je povinná pri výmene fiskálnej
pamäte uložiť údaje na dátové médium a toto odovzdať podnikateľovi, ktorý prevzatie
potvrdí podpisom do knihy pokladnice [§ 11 ods. 4) novely zákona o ERP].

•

Pri ukončení prevádzky ERP servisná organizácia je povinná údaje z fiskálnej
pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi (§ 15 ods. 3
novely zákona o ERP).

•

Z dôvodu, že servisné organizácie sú povinné uvádzať v knihe pokladnice aj čísla plomb (§
16 novely zákona o ERP), ktoré sú umiestnené na ERP, uvedeným ustanovením sa ukladá
servisnej organizácii povinnosť uviesť pri zúčtovaní plomb aj čísla plomb v členení
podľa DKP s uvedením obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania podnikateľa
a predajného miesta, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania. Prvé zúčtovanie
plomb aj s uvedenými číslami sa vykoná za kalendárny rok 2014 do 31. januára 2015.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
•

Ak podnikateľovi vznikne povinnosť používať ERP prvýkrát 1. júla 2014 a neskôr, je
povinný na evidenciu prijatých tržieb používať ERP, ktorá spĺňa požiadavky podľa zákona
účinného od 1. januára 2014 (§ 18c ods. 2 novely zákona o ERP).

•

Ak podnikateľ, používal knihu pokladnice pred 1. januárom 2014, môže používať
túto knihu pokladnice aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené novelou zákona dopíše
ručne (§ 18c ods. 7 novely zákona o ERP).

•

ERP, ktorú podnikateľ používal pred 1. júlom 2014, môže používať aj naďalej s tým,
že fiskálna pamäť musí byť označená jedinečným neopakovateľným kódom, ak nastane
jeden zo zákonných dôvodov na jej výmenu (§11 ods. 1 zákona o ERP).

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR, odbor podpory a služieb pre verejnosť, február 2014
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