
 

                                                                               

 

 

 

    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 
 

Informácia  

o zmene a doplnení zákona 

 o používaní elektronickej registračnej pokladnice 

 

Zákonom  č.  333/2014 Z. z. zo dňa 30. októbra 2014 (ďalej len „novela zákona“) sa  v Čl. X  

mení a dopĺňa 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 len „zákon o ERP“).   

 

Čl. X novely zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2015 a 1. apríla 2015. 

 

I. K ustanoveniam uvedeným v čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 

1. januára 2015   

 

 Novelou zákona v  § 2 písm. l) sa spresňuje definícia predajného miesta  

s prihliadnutím na zavedenie  virtuálnej registračnej pokladnice.  

 

 Podľa § 2 písm. x) novely zákona pokladničným dokladom okrem dokladu o prijatí 

tržby je aj doklad o vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri ich 

reklamácii a taktiež doklad o vrátení platby za neposkytnutú službu alebo doklad 

za vrátené zálohované obaly vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou 

(ďalej „ERP“).  Pokladničným dokladom s účinnosťou od 1.4.2015 je aj doklad 

vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou.  

 

 V § 8 ods. 4 novela zákona zaviedla povinnosť odovzdať kupujúcemu pokladničný 

doklad aj pri vrátení platby za vrátený  tovar, za tovar alebo poskytnutú službu pri 

ich reklamácii, za neposkytnutú službu alebo za vrátené zálohované obaly  a pri 

prerušení prevádzky ERP odovzdať kupujúcemu originál paragónu. S účinnosťou od 

1.4.2015  podnikateľ je povinný rovnako postupovať aj pri používaní virtuálnej 

registračnej pokladnice. 

 



 Podľa § 16b novely zákona, pokutu rozhodnutím uloží ten daňový alebo colný úrad, 

ktorý správny delikt zistil.  Daňový úrad alebo colný úrad okrem uloženia pokuty 

na mieste rozhodnutím uloží aj zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu 

uvedenú v prílohe č. 1 na predajnom miest, pričom tento zákaz nesmie trvať dlhšie 

ako 72 hodín. Ak by uložením zákazu predávať tovar alebo poskytovať vymedzenú 

službu došlo k ohrozeniu života alebo zdravia osôb, tento zákaz sa neuloží. 

V takomto prípade sa  predajné miesto označí na 72 hodín oznámením, v ktorom sa 

uvedie, že na tomto predajnom mieste došlo k porušeniu zákona o používaní ERP. 

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok (s 

účinnosťou od 1.4.2015 uvedené sa rovnako vzťahuje aj na uloženie pokuty a zákaz 

predávať tovar alebo poskytovať službu na predajnom mieste aj pri používaní 

virtuálnej registračnej pokladnice). 

 

 Novela zákona v novom ustanovení § 17a – Zabezpečenie a prepadnutie 

elektronickej registračnej pokladnice upravuje postup v prípade, ak existuje 

dôvodné podozrenie z pozmeňovania údajov v ERP alebo v kontrolnom zázname. Za 

účelom preverenia podozrenia Colný úrad Bratislava vykoná technickú expertízu 

ERP.  

    Počas zabezpečenia ERP podnikateľ je povinný uplatňovať náhradnú evidenciu tržieb 

formou paragónov, resp. môže používať ďalšiu ERP uvedenú do prevádzky podľa 

zákona o ERP.  Následne po zrušení rozhodnutia o zabezpečení ERP je podnikateľ 

povinný zaevidovať údaje z vyhotovených paragónov do ERP.   

     Ak výsledky technickej expertízy preukázali, že došlo k pozmeneniu údajov v ERP 

alebo v kontrolnom zázname, colný úrad alebo daňový úrad, ktorý ERP zabezpečil 

vydá rozhodnutie o prepadnutí ERP do 15 dní od vykonania technickej expertízy.  

     Podnikateľ po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí ERP je povinný   

kópie paragónov archivovať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, 

v ktorom boli vyhotovené. Ak podnikateľ naďalej bude predávať tovar alebo 

poskytovať službu podľa prílohy č. 1 zákona o ERP, je povinný používať už ERP,   

ktorá bola uvedená do prevádzky podľa citovaného zákona. 

 

II. K ustanoveniam uvedeným v čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 

1. apríla 2015   

 
1. Virtuálna registračná pokladnica 

 

 Novelou zákona v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 písm. a)  sa upravujú podmienky aj 

pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej „VRP“). 

 



 Podľa § 2 nového písm. b)  novely zákona VRP je  prostredie zriadené Finančným 

riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na jeho 

webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia.  

VRP bude fungovať prostredníctvom elektronických zariadení, ako sú napr.  počítač, 

notebook, tablet alebo mobilný telefón. Rovnako k funkcionalite VRP bude potrebný 

internet. Údaje o evidencii prijatých tržieb nebudú ukladané vo fiskálnom zariadení,  

ale budú po zaevidovaní on-line systémom prenášané do informačného systému 

finančnej správy.   

Pri používaní VRP sa nebude viesť kniha pokladnice a s prihliadnutím na osobitosť 

technického riešenia takejto pokladnice, nebude túto uvádzať do prevádzky servisná 

organizácia. 

Podnikateľ pri používaní VRP bude povinný, napr. vyhotovovať pokladničné doklady, 

doklady označené slovami „VKLAD“, „NEPLATNÝ DOKLAD“, vyhotovovať 

intervalovú alebo prehľadovú uzávierku a viesť v prípade poruchy náhradnú evidenciu 

formou paragónov.  

  

 Podľa § 2 písm. n) novely zákona kódom VRP je kód pridelený  daňovým úradom. 

 

 Novela zákona v § 2 dopĺňa nové písm. zg), v ktorom na  účely VRP  definuje 

koncové zariadenie. Ide o elektronické zariadenie (napr. počítač, notebook, tablet, 

resp. mobilný telefón), ktoré prostredníctvom internetu zabezpečí pripojenie do  

prostredia VRP a tlačiareň, ktorá zabezpečí tlač pokladničných dokladov a iných 

tlačových výstupov.  

 

 Novela zákona v novom ustanovení § 4a upravuje požiadavky na VRP. Podľa tohto 

ustanovenia sa môže používať len taká VRP, ktorá je  zriadená na webovom sídle 

finančného riaditeľstva. Podnikateľ môže na jednom predajnom mieste používať len 

jednu VRP, t. j. na predajnom mieste podnikateľovi môže byť vytvorený len jeden 

prístup do VRP. 

VRP môže používať iba podnikateľ, ktorý za sledované obdobie – jedného 

kalendárneho mesiaca nevyhotoví  viac ako tisíc pokladničných dokladov. 

Novela zákona zároveň ustanovuje, aby v záujme zachovania údajov na tlačových 

výstupoch z tlačiarne sa používala len taká tlačiareň, ktorá zabezpečí vytlačenie 

tlačových  výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, 

v ktorom boli vyhotovené. 

Podľa citovaného ustanovenia VRP musí umožňovať: 

- vytlačenie ochranného znaku a unikátneho identifikačného kódu pokladničného 

dokladu vygenerovaného VRP len na pokladničnom doklade, a to až po vytlačení 

iných údajov uvedených v § 8 ods. 1, 2 a 7,  

- vytlačenie dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo 

„VKLAD“ tak, aby tieto neobsahovali ochranný znak, 



- vytlačenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ tak, aby 

obsahoval v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ 

DOKLAD“, 

- evidenciu tržieb minimálne v dvoch rozdielnych menách, 

- vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok, 

- vytlačenie pokladničného dokladu,  

-     vyhotovenie a vytlačenie intervalovej uzávierky a prehľadovej uzávierky,   

- záznam údajov o sume vrátení tovaru, sume záporných položiek a sume 

poskytnutých zliav a záznam údajov o počte vrátení tovaru, počte záporných 

položiek a počte poskytnutých zliav, 

- vytlačenie kópie originálu pokladničného dokladu tak, aby tento neobsahoval  

ochranný znak a ani unikátny identifikačný kód pokladničného dokladu 

vygenerovaný VRP, 

- vytlačenie kódu VRP na pokladničnom doklade a doklade podľa písmena b), na 

intervalovej uzávierke a prehľadovej uzávierke, 

- zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty a zmenu meny, 

- získať údaje potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov. 

 
 Novela zákona zavádza nové ustanovenie  § 7a, ktoré upravuje registráciu podnikateľa 

a začatie používania VRP. Podľa tohto ustanovenia registráciu podnikateľa  

a pridelenie kódu VRP bude realizovať ktorýkoľvek daňový úrad na základe 

písomnej (aj elektronickej) žiadosti podnikateľa. To znamená, že rovnako ako pri  

ERP,  aj VRP bude pridelený kód VRP, ktorý môže prideliť ktorýkoľvek daňový úrad.  

Po zaregistrovaní podnikateľa daňový úrad odovzdá podnikateľovi prihlasovacie 

údaje, prostredníctvom ktorých sa bude prihlasovať do prostredia VRP. Podnikateľ  

podľa tohto ustanovenia je povinný oznámiť daňovému úradu  zmenu predajného 

miesta, ak je odlišné od miesta podnikania v lehote podľa osobitného predpisu. 
  

 

 Ustanovenie  § 9 ods. 1 zákona o ERP upravuje uchovávanie a ochranu údajov v ERP. 

Podľa novely zákona podnikateľ je povinný zabezpečiť aj ochranu prihlasovacích 

údajov k VRP proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.   

 

 V
 
 § 10 zákona o ERP  sa upravuje postup pri prerušení prevádzky ERP pre závažný 

dôvod. Podnikateľ v zmysle ods. 6 a 7 § 10 novely zákona pri poruche, napr. pri 

poruche koncového zariadenia (napr. tablet) VRP, uplatňuje náhradnú evidenciu tržby 

prostredníctvom paragónov. Nakoľko pri používaní VRP podnikateľ nepoužíva knihu 

pokladnice, v súvislosti s  poruchou  VRP  nevykonáva žiadne zápisy. 

Podnikateľ je povinný  obnoviť prevádzku VRP  do 48 hodín od vzniku poruchy. 

 

 

 Podľa § 12 ods. 4 a ods. 5 novely zákona podnikateľ s prihliadnutím na osobitosť 

technického riešenia VRP, podľa ktorého údaje do informačného systému finančnej 



správy sa ukladajú on-line systémom, podnikateľ nemá povinnosť vyhotovovať 

dennú uzávierku tak, ako to je ustanovené pri ERP. Podnikateľ si však môže z VRP 

vyhotovovať pre svoje účely intervalovú alebo prehľadovú uzávierku.   

 

 Ukončenie používania VRP upravuje novela zákona v novom ustanovení § 15a.  

Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie používania VRP daňovému úradu najneskôr 

do troch pracovných dní od ukončenia jej používania. Daňový úrad v deň oznámenia 

zruší prístup do VRP.   

Daňový úrad zruší prístup do VRP aj v prípade oznámenia straty prihlasovacích 

údajov podnikateľom, resp., ak stratu zistí daňový úrad alebo colný úrad. Prístup do 

VRP sa zruší aj vtedy, ak  daňový úrad alebo colný úrad zistí zneužitie alebo 

odcudzenie prihlasovacích údajov. Ak podnikateľ chce opätovne používať VRP, 

môže nanovo písomne požiadať o registráciu podnikateľa pre používanie VRP.  

 

Ak podnikateľ prekročí limitovaný počet 1000 pokladničných dokladov 

vyhotovených  VRP,  finančné riaditeľstvo posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po 

skončení mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu tohto počtu, ukončí používanie VRP 

(zruší prístup do VRP). V takomto prípade podnikateľ je povinný najneskôr v deň 

nasledujúci po ukončení  používania VRP začať používať ERP. Opätovné používanie 

VRP už nie je možné.  

 

 V prílohe č. 1 zákona o ERP došlo novelou zákona  k rozšíreniu služieb, ktoré 

podliehajú povinnosti evidencie tržieb v ERP, resp. VRP. Novelizovaná príloha č. 1 

vrátane nadpisu znie: 

 

SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB  

V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI  

ALEBO VO VIRTUÁLNEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI 

 

45.20    Oprava a údržba motorových vozidiel  

45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva 

49.32 Taxislužba 

49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, 

pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, 

prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov 

52.21        Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích 

priestorov 

55.10 Hotelové a podobné ubytovanie 

55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 

55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány 

55.90 Ostatné ubytovanie 

56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál  



56.21 Dodávka jedál  

56.29 Ostatné jedálenské služby  

56.30 

65.11 

65.12 

Služby pohostinstiev 

Životné poistenie 

Neživotné poistenie 

69.10 Právne činnosti 

69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo 

70.10 Vedenie firiem 

70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou  

70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia 

71.11 Architektonické činnosti  

71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 

71.20 Technické testovanie a analýzy 

73.11 Reklamné agentúry 

73.12 Predaj vysielacieho času 

73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky 

74.10 Špecializované dizajnérske činnosti 

74.20 Fotografické činnosti  

74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti 

75.00 Veterinárne činnosti 

77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem  

prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci 

77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa 

zmluvy o kúpe prenajatej veci 

77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe 

prenajatej veci 

77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem  

prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci 

78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania 

78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú 

78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov 

79.11 Činnosti cestovných agentúr  

79.12 Činnosti cestovných kancelárií 

79.90 

80.10 

80.20 

80.30 

Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti 

Súkromné bezpečnostné služby 

Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov 

Pátracie služby 

86.10 Činnosti nemocníc 

86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe 

86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe 

86.23 

86.90 

Zubná lekárska prax 

Ostatná zdravotná starostlivosť 

93.11 Prevádzka športových zariadení  

93.12 Činnosti športových klubov 



93.13 Fitnescentrá  

93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov 

95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení 

95.12 Oprava komunikačných zariadení 

95.21 Oprava spotrebnej elektroniky 

95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu  

95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru 

95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení 

95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov 

95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti 

96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem 

požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, 

dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka  

96.02 Kadernícke a kozmetické služby 

96.03 Pohrebné a súvisiace služby 

96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody  

96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách 

domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných 

kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.“. 

 

 

2. Konanie o certifikácii ERP 

 

 V ustanovení § 1 ods. novelou zákona bolo doplnené nové písm. c) zákon, podľa ktorého 

zákon o ERP upravuje aj konanie o certifikácii ERP.  

 

 Podľa § 4 ods. 1 písm. a) novely zákona na účely zákona o ERP možno používať len typ 

ERP, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o splnení požiadaviek na ERP 

(ďalej len „rozhodnutie o certifikácii“). To znamená, že certifikáciu ERP bude 

vykonávať  Colný úrad Bratislava. Colný úrad Bratislava bude pre výrobcov, dovozcov 

a distribútorov certifikáciu vykonávať bezplatne. 

 

 Podľa  § 4 ods. 1 písm. b) tretieho bodu novely zákona podnikateľ môže používať len 

ERP,  na ktorú boli akreditovanou osobou vystavené doklady deklarujúce splnenie 

technických požiadaviek v procese posudzovania zhody ustanovených osobitným 

predpisom. 

 

 Konanie o certifikácii upravuje nové ustanovenie § 4b novely zákona.  Podľa tohto 

ustanovenia konanie o certifikácii začína na základe žiadosti výrobcu, dovozcu alebo 

distribútora ERP doručenej Colnému úradu Bratislava spolu s ERP alebo fiskálnou 



tlačiarňou (ak fiskálna tlačiareň má byť certifikovaná ako samostatné elektronické 

registračné zariadenie). 

Prílohou žiadosti sú najmä: 

- doklady deklarujúce zhodu výrobku s technickými požiadavkami podľa 

osobitného predpisu,
 
 

- výkresová dokumentácia vrátane schém zapojenia, 

- výrobná dokumentácia zariadenia,  

- používateľský a servisný manuál a 

- vzorový model ERP alebo fiskálnej tlačiarne.  

Vzorový model ERP alebo fiskálnej tlačiarne bude Colnému úradu Bratislava zapožičaný 

počas celej doby výroby ERP alebo fiskálnej tlačiarne a desať rokov bezprostredne 

nasledujúcich po roku, v ktorom sa skončila výroba ERP alebo fiskálnej tlačiarne.  

 

Výrobca, dovozca alebo distribútor ERP alebo fiskálnej tlačiarne, v prospech ktorého bol 

certifikát vydaný, je povinný na výzvu Colného úradu Bratislava vymeniť vzorový model 

ERP alebo fiskálnej tlačiarne za rovnaký model. 

 

Pri vydávaní rozhodnutia o certifikácii Colný úrad Bratislava prihliada aj na technickú 

dokumentáciu z procesu posudzovania zhody, ktorá deklaruje splnenie technických 

požiadaviek ustanovených osobitným predpisom, pričom fiskálna tlačiareň môže byť 

certifikovaná v rámci ERP [§ 2 písm. a) druhý bod] ako celok, ale aj ako samostatné 

elektronické zariadenie.  

 

Colný úrad Bratislava po posúdení predložených dokladov a overení splnenia 

požiadaviek na ERP vydá rozhodnutie o certifikácii. Proti tomuto rozhodnutiu nie je 

možné podať odvolanie. 

 

Ak ERP nespĺňa požiadavky stanovené zákonom na ERP  alebo výrobca, dovozca alebo 

distribútor ERP nepredložil na výzvu Colného úradu Bratislava všetky doklady, ktoré sú 

nevyhnutné na posúdenie splnenia požiadaviek na ERP, Colný úrad Bratislava žiadosti 

výrobcu, dovozcu alebo distribútora ERP nevyhovie a  vydá rozhodnutie o nesplnení 

požiadaviek na ERP. Proti rozhodnutiu môže výrobca, dovozca alebo distribútor ERP 

podať odvolanie. Odvolacím orgánom je finančné riaditeľstvo.  

 

III. Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015  

 

 Novela zákona v § 18cb upravuje prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. 

januára 2015.  

Podľa § 18cb ods. 1 novely zákona, podnikateľ pri poskytovaní „nových“ služieb 

(uvedených v prílohe č. 1  v znení účinnom od 1. januára 2015) je povinný začať 

používať  ERP najneskôr od 1. apríla 2015, ide o služby: 

- 45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave nákladných 

motorových vozidiel,  



- 45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva,  

- 49.32 Taxislužba,  

- 55.10 Hotelové a podobné ubytovanie, 

- 55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie, 

- 55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány,  

- 55.90 Ostatné ubytovanie, 

- 56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, a to len pri poskytovaní školského 

stravovania,  

- 65.11 Životné poistenie, 

- 65.12 Neživotné poistenie,  

- 69.10 Právne činnosti,  

- 69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo, 

- 70.10 Vedenie firiem,  

- 70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou,  

- 70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia,  

- 71.11 Architektonické činnosti,  

- 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, 

- 71.20 Technické testovanie a analýzy,  

- 73.11 Reklamné agentúry,  

- 73.12 Predaj vysielacieho času,  

- 73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky,  

- 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti, 

- 74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti, 

- 75.00 Veterinárne činnosti,  

- 78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania, 

- 78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú, 

- 78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov,  

- 79.11 Činnosti cestovných agentúr,  

- 79.12 Činnosti cestovných kancelárií, 

- 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti,  

- 80.10 Súkromné bezpečnostné služby,  

- 80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov,  

- 80.30 Pátracie služby,  

- 86.10 Činnosti nemocníc,  

- 86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe, 

- 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe,  

- 86.23 Zubná lekárska prax,  

- 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť,  

- 93.11 Prevádzka športových zariadení, s výnimkou prevádzky krytých a nekrytých      

kúpalísk, 93.12 Činnosti športových klubov, 

- 95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení,  

- 95.12 Oprava komunikačných zariadení, 

- 95.21 Oprava spotrebnej elektroniky,  

- 95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu,  



- 95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru,  

- 95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení,  

- 95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov, 

- 95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti,  

- 96.03 Pohrebné a súvisiace služby a  

- 96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri opatrovateľských službách domácich 

zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri 

činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.    

 

 Podľa  § 18cb ods. 2 novely zákona podnikateľ, ktorý bol povinný používať ERP 

pred 1. januárom 2015  (na predaj tovaru alebo na služby uvedené v prílohe č. 1 zákona 

o ERP v znení účinnom do 31. decembra 2014, t. j. na „staré“ služby) môže začať 

používať VRP najskôr od 1. januára 2016. 

 

 Podľa § 18cb ods. 3 novely zákona podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať 

ERP (na predaj tovaru alebo na služby uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP v znení 

účinnom do 31. decembra 2014, t. j. na „staré“ služby)  prvýkrát v období od 1. januára 

2015 do 31. marca 2015,  môže začať používať VRP najskôr od 1. januára 2016. 

Upozornenie: 

 

Možnosť prvého použitia VRP na predaj tovaru a pri poskytovaní „starých“ služieb: 

 

 na „staré“ služby (uvedené v prílohe č. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2014), 

môže podnikateľ začať používať VRP najskôr až od 1. januára 2016, bez 

ohľadu na obdobie, kedy podnikateľovi vznikla povinnosť prvýkrát používať ERP 

(t.j.  pred 1. januárom 2015, resp. v období od 1. januára 2015 do 31. marca 

2015).   

 Uvedený termín na možnosť prvého použitia VRP sa vzťahuje na podnikateľa aj 

pri predaji tovaru. 

 

Možnosť prvého použitia  ERP alebo VRP pri poskytovaní „nových“ služieb: 

 

 podnikateľovi, ktorému prvýkrát vznikla  povinnosť používať ERP na „nové“ 

služby (účinné od 1. januára 2015), novela zákona v termíne od 1. januára 2015 

do 31. marca 2015 dáva možnosť  použiť ERP. Zároveň ale poznamenávame, že 

od 1. apríla  2015 novela zákona už ukladá povinnosť používať  na tieto služby 

ERP, resp. VRP.  

 VRP je možno prvýkrát používať na „nové“ služby (účinné od 1. januára 2015) 

od 1. apríla  2015 

 



 Podľa § 18cb ods. 4 novely zákona certifikát vydaný akreditovanou osobou výrobcovi, 

dovozcovi alebo distribútorovi ERP pred 1. aprílom 2015 zostáva v platnosti. 

 

 Podľa § 18cb ods. 5 novely zákona, ak proces certifikácie bol akreditovanou osobou 

začatý pred 1. aprílom 2015, dokončí sa podľa predpisov účinných do 31. marca 2015. 

 

 Podľa § 18cb ods. 6 novely zákona, ak výrobca, dovozca alebo distribútor ERP nebude 

mať od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 certifikát, ktorý deklaruje splnenie požiadavky 

podľa zákona o ERP, vydá vyhlásenie, ktorým  deklaruje splnenie tejto 

požiadavky. Predajca ERP alebo fiskálnej tlačiarne je povinný odovzdať podnikateľovi 

pri ich kúpe kópiu tohto vyhlásenia.  

 

 Podľa § 18cb ods. 7 novely zákona, na účely pridelenia daňového kódu ERP, ktorá 

nebude mať od 1. januára 2015 certifikát, ktorý deklaruje splnenie požiadavky v súlade 

so zákonom o ERP, podnikateľ predloží kópiu certifikátu ERP a vyhlásenie výrobcu, 

dovozcu alebo distribútora.  

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

                     Odbor podpory a služieb pre verejnosť 

                     December  2014 

 


