Metodické usmernenie
k zápisu predajného miesta do knihy elektronickej registračnej
pokladnice pri ambulantnom predaji alebo pri používaní prenosnej
pokladnice
Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. je podnikateľ povinný používať pokladnicu na všetkých
predajných miestach. V knihe elektronickej registračnej pokladnice sa v súlade s § 7 ods. 1 písm. a)
zákona uvádza aj predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania fyzickej osoby alebo od sídla
právnickej osoby.
Zákon č. 289/2008 Z. z. neupravuje postup v prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu
na rôznych predajných miestach (napr. na dvoch stálych predajných miestach, na ktorých dochádza
k evidovaniu tržieb v odlišnom čase, v pojazdnej ambulantnej predajni /predaj z auta/ alebo na rôznych
trhoch, jarmokoch).
Ak nejde o trvalé miesto predaja, je toto možné charakterizovať ako pojazdnú ambulantnú
predajňu, t. j. prevádzkovú jednotku s pohyblivým stanovišťom, resp. ako oficiálnu formu zásobovania
v sídlach, bez vybudovanej stacionárnej siete maloobchodu, a preto ako predajné miesto sa v knihe
elektronickej registračnej pokladnice uvedie „ambulantný predaj“.
Z uvedeného vyplýva, že pri ambulantnom predaji je možné používať len jednu pokladnicu.
Obdobný postup sa uplatní aj v prípade, ak nejde o trvalé miesto predaja, ale ide o dve miesta,
na ktorých dochádza k evidovaniu tržieb v odlišnom čase; v takomto prípade je možné používať jednu
pokladnicu, pričom v knihe elektronickej registračnej pokladnice budú uvedené dve predajné miesta a
takáto elektronická registračná pokladnica sa bude používať a označovať ako prenosná.
Tak isto sa bude postupovať aj v prípade, ak podnikateľ predáva tovar alebo poskytuje službu
na viacerých stálych predajných miestach alebo na rôznych predajných miestach, ak dochádza
k evidovaniu tržieb v odlišnom čase (napr. predáva tovar na stálom predajnom mieste a na jarmoku
alebo na trhu, kde nemá stále predajné miesto, na stálom predajnom mieste a v pojazdnej ambulantnej
predajni, iba na trhoch a jarmokoch, resp. poskytuje službu napr. u zákazníkov alebo na rôznych
miestach).
Pokladnica môže byť vzhľadom na technické obmedzenia tak na strane pokladníc (do fiskálnej
pamäte sa dá zapísať iba jedno predajné miesto), ako aj na strane daňových úradov (v registri nebolo
možné zapísať napr. viaceré trvalé predajné miesta, trvalé predajné miesto a „ambulantný predaj“ alebo
trvalé predajné miesto a „prenosná pokladnica“), zaregistrovaná iba ako „prenosná“ alebo iba ako
„ambulantný predaj.“
Aby podnikateľ nemusel mať v uvedených prípadoch k dispozícii viac pokladníc alebo meniť
fiskálnu pamäť v prípade, ak pôjde predávať tovar alebo poskytovať službu mimo stále predajné miesto,
daňové úrady akceptujú, že ako predajné miesto sa bude uvádzať „ambulantný predaj“ alebo „prenosná
pokladnica“.
Ako vyplýva z prílohy č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. (Kniha pokladnice - časť Identifikačné údaje
o podnikateľovi) pri predajnom mieste sa „uvádza ulica, mesto, PSČ“. Tieto údaje nemôžu byť uvedené
v knihe pokladnice, vo fiskálnej pamäti a teda ani na pokladničnom doklade v prípade, ak podnikateľ
predáva tovar napr. z pojazdnej predajne, na rôznych (nie stálych) predajných miestach (na trhoch,
jarmokoch).

Ak však má podnikateľ aj stále predajné miesto, toto musí byť uvedené v knihe pokladnice
a pri každej zmene predajného miesta je podnikateľ povinný oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu
podľa § 13 ods. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. Pokiaľ informačný systém finančnej správy neumožní
daňovému úradu v registri daňových subjektov zapísať viaceré predajné miesta alebo ich zmenu, spíše
o tom úradný záznam podľa § 19 ods. 7 daňového poriadku, ktorý sa vloží do spisového obalu
daňovníka.
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