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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 
 

Informácia  

k uplatneniu výnimky z povinnosti používania  

elektronickej alebo virtuálnej registračnej pokladnice u zahraničného 

podnikateľa - držiteľa preukazu ŤZP 
 

 

Zákon 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“) okrem povinnosti používania elektronickej alebo virtuálnej 

registračnej pokladnice (ďalej „pokladnica“) vymedzuje aj výnimky, pri ktorých nevzniká 

povinnosť používania pokladnice. 

 

Medzi tieto výnimky patrí aj predaj tovaru alebo poskytovanie vymedzených služieb občanmi 

s ťažkým zdravotným postihnutím. K pojmu „občan s ťažkým zdravotným postihnutím“ sa 

zákon o ERP odvoláva na § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej „zákon č. 447/2008 Z. z.“). 

 

Ustanovenie § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. definuje: 

 preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom a súčasne,  

 fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa takýto preukaz vyhotovuje. 

 

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z. z. 

môže byť vyhotovený len tej fyzickej osobe, ktorá sa považuje za účastníka právnych 

vzťahov. Účastníkom právnych vzťahov podľa tohto zákona je fyzická osoba: 

1. občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt podľa osobitného predpisu, 

2. cudzinec, ktorý je občan členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou 

dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len 

„Európsky hospodársky priestor“) a ktorý má registrovaný trvalý pobyt na území 

Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a je zamestnaný alebo študuje na štátom 

uznanej škole na území Slovenskej republiky, 

3. cudzinec, ktorý je občan štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý má 

registrovaný trvalý pobyt na neobmedzený čas na území Slovenskej republiky podľa 

osobitného predpisu, 
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4. rodinný príslušník cudzinca uvedeného v druhom bode, ktorý má povolenie na trvalý 

pobyt na území Slovenskej republiky, 

5. cudzinec, ktorý je rodinný príslušník občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky a ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky podľa osobitného predpisu, 

6. cudzinec, ktorý nie je občan štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorého práva na 

kompenzáciu zaručuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná  

a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, 

7. cudzinec, ktorému bol udelený azyl podľa osobitného predpisu. 

  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že výnimka z povinnosti evidovať tržbu v pokladnici sa 

vzťahuje len na tie fyzické osoby, ktoré majú na svoje meno vydaný preukaz fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím so sprievodcom podľa zákona č. 447/2008 Z. z. 

 

Ak podnikateľ - fyzická osoba s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky 

nedisponuje preukazom vydaným podľa zákona č. 447/2008 Z. z., nevzťahuje sa naňho 

výnimka. Preto ak prijme platbu v hotovosti z predaja tovaru alebo z poskytnutia vymedzenej 

služby na území Slovenskej republiky, je povinný na evidenciu prijatej hotovosti použiť 

pokladnicu. 
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