
Metodické usmernenie k § 13 ods. 1 a prílohe č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. 
- používanie pôvodnej knihy elektronickej registračnej pokladnice 

po 1.4.2015 a 1.7.2015 
 
 
 
Úvod 
 

Cieľom metodického usmernenia je oboznámiť podnikateľov s možnosťou používať knihy elektronickej 
registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) vydané podľa prílohy č. 3 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“) v znení účinnom do 31.3.2015, resp. 
do 30.6.2015 po vykonaní úpravy popisov údajov alebo záznamov podľa prílohy č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. 
v znení účinnom od 1.4.2015 a 1.7.2015. 

 
1. oddiel Kniha ERP 

 
Podľa § 2 písm. zd) zákona č. 289/2008 Z. z. knihou ERP je kniha so vzostupne číslovanými stranami, 

ktorá je nerozoberateľná a musí byť umiestnená na predajnom mieste spolu s ERP; vzor knihy ERP je uvedený 
v prílohe č. 3. Ako vyplýva z § 13 ods. 1 cit. zákona, kniha ERP nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako 
sú uvedené vo vzore. 

 
2. oddiel § 18c Prechodné ustanovenia k zmenám účinným od 1. januára 2014 

 
Zákon č. 289/2008 Z. z. v § 18c ods. 7 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 

upravil, že podnikateľ, ktorý knihu ERP používal aj pred 1.1.2014, môže ju používať aj naďalej s tým, že záznamy 
ustanovené zákonom účinným k 1.1.2014 dopíše ručne. 

 
Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 361/2013 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2014 menila a dopĺňala 

príloha č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z., bolo metodicky usmernené, že aj podnikateľ, ktorý nepoužíval knihu ERP 
pred 1.1.2014, nebude postupovať v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z., ak bude používať knihy ERP vydané 
podľa prílohy č. 3 zákona v znení účinnom do 31.12.2013, pokiaľ v nich popisy údajov (napr. § 7 ods. 1 zákona) 
a popisy záznamov (napr. § 4 ods. 8, § 7 ods. 4 až 5) podľa prílohy č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. v platnom znení, 
ktoré je povinný v knihe ERP podľa príslušných ustanovení zákona vypĺňať podnikateľ, daňový úrad alebo servisná 
organizácia (ďalej len „popis“), doplní rukou alebo prelepí pôvodný popis jeho platným znením. 

 
3. oddiel Zmeny vzoru knihy ERP účinné od 1.4.2015 a 1.7.2015 

 
V dôsledku zmeny procesu certifikácie sa s účinnosťou od 1.4.2015 v prílohe č. 3 v časti ZÁZNAMY 

SERVISNEJ ORGANIZÁCIE slová „akreditovanou osobou“ nahrádzajú slovami „Colným úradom Bratislava“. 
 
Podľa § 7 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu zákona č. 289/2008 Z. z. účinného od 1.1.2014 je podnikateľ  

povinný uvádzať v knihe ERP okrem základných identifikačných údajov o servisnej organizácii (ďalej len „SO“) aj 
daňové identifikačné číslo SO; uvedená zmena však nebola premietnutá do prílohy č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. 
Táto nezrovnalosť bola odstránená novelou zákona č. 289/2008 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.7.2015.   
Podľa novely zákona sa v prílohe č. 3 v časti IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE – Údaje o servisnej organizácii slová 
„Obchodné meno a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby“ 
nahrádzajú slovami „Obchodné meno, adresa trvalého pobytu a daňové identifikačné číslo fyzickej osoby alebo 
obchodné meno, sídlo a daňové identifikačné číslo právnickej osoby“. 

 
Poznámka: 
Táto zmena sa netýka zmeny popisu v časti IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE - Identifikačné údaje o podnikateľovi, kde sa 
daňové identifikačné číslo podnikateľa uvádza v osobitnej kolónke. Ako vyplýva z dôvodovej správy k návrhu 
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zákona, ide o sprecizovanie prílohy č. 3 nadväzne na § 7 ods. 1 písm. a) štvrtý bod zákona č. 289/2008 Z. z., 
podľa ktorého je podnikateľ povinný uviesť v knihe ERP aj daňové identifikačné číslo SO. 

 
Zákon č. 289/2008 Z. z. však prechodnými ustanoveniami neupravuje, či sa knihy ERP, ktoré majú spĺňať 

náležitosti podľa zákona č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom od 1.4.2015 a od 1.7.2015, môžu používať aj naďalej. 
 
Aby v rovnakých prípadoch nevznikali rozdiely, podnikateľ nebude postupovať v rozpore so zákonom 

č. 289/2008 Z. z., ak bude po 1.4 2015 a po 1.7.2015 používať knihy ERP vydané podľa prílohy č. 3 zákona 
v znení účinnom do 31.3.2015, resp. do 30.6.2015 (ďalej len „pôvodná kniha ERP“), keď v nich popisy doplní 
rukou, ak je to možné, alebo prelepí pôvodný popis jeho platným znením, napr.: 

 
 podnikateľ v časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE ručne upraví text podľa prílohy č. 3 zákona 

č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom od 1.4.2015 nasledovne: „Dátum zistenia poškodenia plomby, chýbania 
plomby, zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, odchýlky od elektronickej 
registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou Colným úradom Bratislava“, 

 podnikateľ v časti IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE – Údaje o servisnej organizácii prelepí popis „Obchodné 
meno a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby“ v súlade s 
prílohou č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom od 1.7.2015 popisom „Obchodné meno, adresa 
trvalého pobytu a daňové identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a daňové 
identifikačné číslo právnickej osoby“. 
 
Ak podnikateľ naďalej používa pôvodnú knihu ERP a popisy neupravil v súlade s prílohou č. 3 zákona 

č. 289/2008 Z. z. v platnom znení, orgán finančnej správy uloží podnikateľovi uvedený nedostatok v primeranej 
lehote odstrániť. Pokiaľ podnikateľ popisy v stanovenej lehote neupraví, colný úrad alebo daňový úrad uloží 
podnikateľovi pokutu za správny delikt podľa § 16a písm. u) zákona č. 289/2008 Z. z. 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Odbor daňovej metodiky 
Júl 2015 

 
 
 
 
 
 

 


