1/ERP/2019/MP
Metodický pokyn k odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej
pokladnice do systému e-kasa podľa § 3a zákona č. 289/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov
Obsah
1. oddiel Legislatívny rámec
1.1. Základné pojmy
1.2. Podnikateľ, ktorý je povinný evidovať tržbu v pokladnici
1.3. Fyzická osoba, právnická osoba a podnikateľ, ktorí nie sú povinní evidovať tržbu v pokladnici
1.4. Používanie on-line registračnej pokladnice na mieste, ktoré nie je pokryté internetovým signálom
2. oddiel Povinnosti podnikateľa podľa § 3a ods. 1, 3 a 4
3. oddiel Konanie o povolení odkladu podľa § 3a ods. 2, 6 až 8
4. oddiel Zrušenie rozhodnutia o povolení odkladu podľa § 3a ods. 5
5. oddiel Záverečné ustanovenie
Úvodné ustanovenie
Zákonom č. 368/2018 Z. z., ktorým sa 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 znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa
zavádza používanie on-line registračných pokladníc.
Keďže on-line registračné pokladnice budú používané aj na predajných miestach, ktoré nie sú
pokryté internetovým signálom, je v zákone 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“) osobitne upravený postup podnikateľa pri zasielaní dátovej správy
uloženej v on-line registračnej pokladnici do systému e-kasa v prípade, ak na predajnom mieste nie je
dostupný internetový signál.
Tento metodický pokyn sa zaoberá povinnosťami podnikateľov, ktorí budú používať on-line
registračnú pokladnicu na predajných miestach, ktoré nie sú pokryté internetovým signálom a postupom
orgánov finančnej správy v konaní o odklade zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice
do systému e-kasa podľa § 3a zákona.
1. oddiel

Legislatívny rámec

1.1 Základné pojmy
Zákon sa podľa § 1 ods. 2 vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe
oprávnenia na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka predáva tovar alebo poskytuje službu
uvedenú v prílohe č. 1 zákona (ďalej len "podnikateľ"); tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým

pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na
území Slovenskej republiky
Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, môže túto
používať do 30.6.2019 vrátane. Od 1.4.2019 sa tento podnikateľ môže rozhodnúť, či bude prijaté tržby
evidovať v systéme e-kasa prostredníctvom on-line registračnej pokladnice; od 1.7.2019 je povinný
namiesto elektronickej registračnej pokladnice začať používať on-line registračnú pokladnicu (ak sa
nerozhodne pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice). Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť
evidovať prijatú tržbu podľa zákona prvýkrát od 1.4.2019, má povinnosť používať na evidenciu prijatých
tržieb v systéme e-kasa už len pokladnicu e-kasa klient, ktorou je tak virtuálna registračná pokladnica, ako
aj on-line registračná pokladnica. Túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol
vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu.
Ako vyplýva z § 2 písm. a) zákona elektronickou registračnou pokladnicou je elektronické
registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou
pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden
funkčný celok alebo počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.
Pokladnicou e-kasa klient sa podľa § 2 písm. b) zákona v znení účinnom od 1.4.2019 rozumie tak
on-line registračná pokladnica, ako aj virtuálna registračná pokladnica.
On-line registračnou pokladnicou je v zmysle § 2 písm. c) zákona súbor pokladničného programu,
chráneného dátového úložiska, hardverových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom
e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania zverejneného na webovom sídle Finančného riaditeľstva
Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie
povinností podľa tohto zákona.
Virtuálnou registračnou pokladnicou je podľa § 2 písm. d) zákona služba zriadená finančným
riaditeľstvom, ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a ktorá je poskytovaná výlučne
prostredníctvom mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a klientskeho prostredia
zriadeného na webovom sídle finančného riaditeľstva.
Systémom e-kasa je v zmysle § 2 písm. m) zákona prostredie zriadené finančným riaditeľstvom,
ktoré slúži na evidenciu dátových správ zasielaných prostredníctvom pokladnice e-kasa klient.
Chráneným dátovým úložiskom sa podľa § 2 písm. o) zákona rozumie zabezpečené technické
zariadenie, ktoré zabezpečuje jednorazový a trvalý nešifrovaný zápis dátových správ a ostatných údajov
vytlačených alebo odoslaných on-line registračnou pokladnicou; ďalšie požiadavky na chránené dátové
úložisko určilo finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
E-kasa zónou podnikateľa sa v zmysle § 2 písm. p) zákona rozumie internetová zóna, ktorá je
zriadená na webovom sídle finančného riaditeľstva a ktorá slúži na správu pokladnice e-kasa klient a
vytváranie prehľadov o tržbách podnikateľa evidovaných v systéme e-kasa.
Hraničnou dobou odozvy je podľa § 2 písm. v) zákona časový úsek od prvého pokusu o odoslanie
dátovej správy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na pridelenie unikátneho identifikátora dokladu zo
systému e-kasa; hraničná doba odozvy je 2 sekundy. Po uplynutí 2 sekúnd prechádza pokladnica e-kasa
klient do off-line režimu.
Dátovou správou sú podľa § 2 písm. w) zákona údaje uvedené na pokladničnom doklade, doklade
označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ a iné údaje zasielané z pokladnice
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e-kasa klient do systému e-kasa; náležitosti dátovej správy sú zverejnené na webovom sídle finančného
riaditeľstva.
Tovarom sa rozumie v zmysle § 2 písm. aa) zákona akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo
surovina predávaný podnikateľom a službou podľa § 2 písm. ab) zákona je služba označená v Štatistickej
klasifikácii ekonomických činností (Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z.,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností) uvedená v prílohe č. 1 zákona.
Predajným miestom je podľa § 2 písm. ac) zákona miesto, kde sa prijíma tržba.
1.2 Podnikateľ, ktorý je povinný evidovať tržbu v pokladnici
Povinnosť používať na evidenciu tržieb pokladnicu e-kasa klient sa naďalej vzťahuje iba na fyzickú
alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného
zákonníka
 predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona a súčasne
 prijíma tržbu na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré
nahrádzajú hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou, ktorá
oprávňuje na nákup tovaru alebo na poskytnutie služby, pričom tržbou je aj platba prijatá ako
preddavok.
1.3

Fyzická osoba, právnická osoba a podnikateľ, ktorí nie sú povinní evidovať tržbu v pokladnici
Povinnosť evidovať tržbu v pokladnici sa aj od 1.1.2019 nevzťahuje na

 fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá nie je podľa osobitných zákonov podnikateľom, napr. na autora
alebo výkonného umelca, ktorý predáva (scudzuje) svoje diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. v znení
neskorších predpisov (Autorský zákon),
 podnikateľa, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, pokiaľ nepokračuje
v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu,
 podnikateľa, ktorý predáva tovar, resp. iné komodity uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) alebo poskytuje
službu uvedenú v písm. b) tohto ustanovenia.
V zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona sa povinnosť evidovať tržbu v pokladnici podľa § 3 ods. 1 zákona
nevzťahuje na
a) predaj
1. cenín (s výnimkou jednoúčelových poukazov podľa § 9a ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004
Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov od 1.10.2019), cestovných lístkov
mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače
2. mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov
bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté
z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich
výmenu, v Národnej banke Slovenska, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk
a na numizmatických burzách,
3. poštových cenín na filatelistických burzách,
4. tovaru prostredníctvom predajných automatov,
5. tovaru na dobierku,
6. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
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7.

tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a
autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
8. tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu
prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
9. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov,
škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
10. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a
verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
11. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,
b) služby poskytované
1. fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, to neplatí, ak za takúto osobu prijíma
tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú
sieť elektrickej energie,
1. v rámci praktického vyučovania žiakov,
2. prostredníctvom predajných automatov.
1.4

Používanie on-line registračnej pokladnice na mieste, ktoré nie je pokryté internetovým signálom

Podnikateľ, ktorý na evidenciu tržieb používa on-line registračnú pokladnicu, je podľa § 3 ods. 1
zákona povinný evidovať tržbu v systéme e-kasa bez zbytočného odkladu po jej prijatí.
Uvedený postup nebude môcť dodržať podnikateľ, ktorý používa on-line registračnú pokladnicu
na predajnom mieste, kde nie je dostupný internetový signál. Zákon preto v § 3a osobitne upravuje
povinnosti podnikateľa a postup finančných orgánov v konaní o povolení odkladu zo zasielania údajov
z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa.
Podnikateľ je povinný v zmysle § 3a ods. 1 zákona bez zbytočného odkladu požiadať o povolenie
odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa ktorýkoľvek daňový úrad
a túto skutočnosť preukázať. Podnikateľ je povinný podať žiadosť v predpísanej štruktúrovanej forme
spôsobom podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších
predpisov prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle finančného
riaditeľstva (Pozri 2. oddiel).
Orgány finančnej správy v súlade s § 17 ods. 8 zákona postupujú v konaní o povolení odkladu
zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa podľa daňového poriadku, ale iba
v prípade, ak § 3a zákona neustanovuje inak (Pozri 3. oddiel).
2. oddiel Povinnosti podnikateľa podľa § 3a ods. 1, 3 a 4
Podnikateľ pred podaním žiadosti o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej
pokladnice do systému e-kasa podľa § 3a ods. 1 zákona je povinný podľa § 7a ods. 1 zákona podať
žiadosť o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice, ktorú bude používať na predajnom mieste
bez dostupného internetového signálu. Ak bude podnikateľ používať na predajnom mieste bez dostupného
internetového signálu viaceré on-line registračné pokladnice, kód sa pridelí každej pokladnici osobitne.
Pridelený kód spolu s identifikačnými údajmi o podnikateľovi a autentifikačnými údajmi on-line registračnej
pokladnice sprístupní finančné riaditeľstvo podnikateľovi v e-kasa zóne podnikateľa.
Následne podnikateľ vyplní elektronický formulár „Žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov
z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa“ zverejnený na webovom sídle finančného riaditeľstva,
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v ktorom uvedie všetky on-line registračné pokladnice, ktoré bude používať na predajnom mieste
bez dostupného internetového signálu. Žiadosť sa podáva na každé predajné miesto bez dostupného
internetového pripojenia osobitne.
Poznámka
Rozhodnutie o povolení odkladu podľa § 3a ods. 2 prvej vety zákona sa nevydá, ak ide o on-line
registračnú pokladnicu používanú v odlišnom čase na rôznych predajných miestach (napr. rôzne stále
predajné miesta, stále predajné miesto a jednorazové akcie, napr. trhy, jarmoky, len trhy alebo jarmoky)
a ako predajné miesto je v zmysle § 7a ods. 8 zákona uvedené „prenosná pokladnica“ z toho dôvodu, že
pokladnica môže byť používaná aj na predajných miestach, kde je dostupný internetový signál.
Pokiaľ ide o preukázanie skutočnosti, že predajné miesto nie je pokryté internetovým signálom,
postačuje, ak podnikateľ predloží čestné prehlásenie o tom, že na predajnom mieste nie je dostupný
internetový signál. Prípadne môže predložiť potvrdenie od svojho operátora (O2, Orange, Telekom, 4ka,
Swan) alebo poskytovateľa (dodávateľa) internetu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu (zmluvy) o poskytovaní
služieb, že na predajnom mieste nie je dostupný internetový signál.
Ak ide o miesto, ktoré je pokryté internetovým signálom, ale na konkrétnom predajnom mieste signál
nie je dostupný (napr. z dôvodu, že predajné miesto sa nachádza v podzemnom priestore), a technické
možnosti umožňujú zabezpečiť takéto predajné miesto internetovým signálom, § 3a zákona sa neuplatní.
V prípade, ak podnikateľ ani na výzvu daňového úradu ku žiadosti nepreloží čestné prehlásenie
alebo potvrdenie operátora, resp. dodávateľa internetu s ktorým má uzatvorenú zmluvu (zmluvy)
o poskytovaní služieb, o nedostupnosti internetového signálu, daňový úrad vydá rozhodnutie o nevyhovení
žiadosti o povolenie odkladu podľa druhej vety § 3a ods. 2 zákona.
Ak podnikateľ bude žiadať o pridelenie kódu ďalšej on-line registračnej pokladnice, ktorú bude
používať na predajnom mieste, na ktoré už bolo vydané rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania
údajov z on-line registračnej pokladnice podľa § 3a zákona a predajné miesto naďalej nie je pokryté
internetovým signálom, podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu vyznačí, že na predajné miesto už bolo
vydané rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice. Podnikateľ
v žiadosti vyplní údaje o daňovom úrade, ktorý vydal rozhodnutie o povolení odkladu, číslo a dátum
vydania tohto rozhodnutia. V tomto prípade podnikateľ nie je povinný opätovne preukázať nedostupnosť
internetového signálu.
Daňové a colné úrady zamerajú v rámci svojich kompetencií a technických možností svoju kontrolnú
činnosť aj na preverenie dostupnosti internetového signálu v čase podania žiadosti. V prípade, ak sa
preukáže, že podnikateľ uviedol v žiadosti o povolenie odkladu podľa § 3a ods. 1 zákona nepravdivú
informáciu o dostupnosti internetového signálu na danom predajnom mieste, dopustí sa správneho deliktu
uvedeného v § 16a písm. a) zákona v znení účinnom od 1.4.2019. Daňový úrad alebo colný úrad uloží
pokutu podľa § 16b ods. 1 písm. a) zákona vo výške od 330 do 3 300 eur pri prvom zistení porušenia
a podľa § 16b ods. 2 písm. a) zákona pri každom ďalšom zistení porušenia od 660 do 6 600 eur, pričom
pri uložení pokuty v rámci uvedeného rozpätia bude prihliadať na závažnosť, trvanie a následky
protiprávneho stavu.
Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý zistí, že predajné miesto je pokryté internetovým signálom,
oznámi túto skutočnosť daňovému úradu, ktorý rozhodnutie o povolení odkladu podľa § 3a ods. 2 prvej
vety zákona vydal. V prípade, ak bolo vydané iným daňovým úradom nové rozhodnutie z dôvodu, že
podnikateľ začal používať na tomto predajnom mieste ďalšiu pokladnicu, oznamuje sa uvedená skutočnosť
všetkým daňovým, úradom, ktoré rozhodnutia podľa § 3a ods. 2 prvej vety zákona vydali.
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Ak podnikateľovi bolo vydané rozhodnutie podľa § 3a ods. 2 prvej vety zákona, podnikateľ je
v zmysle ods. 3 povinný evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom on-line registračnej pokladnice
bez zbytočného odkladu po jej prijatí a uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Ak podnikateľ
nemôže z dôvodu nedostupnosti internetového signálu zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa, je
povinný ju zaslať najneskôr do 30 dní od jej uloženia z miesta, na ktorom je dostupný internetový signál.
Pokiaľ nemožno zaevidovať údaje z dátovej správy do systému e-kasa najneskôr v posledný deň tejto
lehoty z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota sa považuje za zachovanú, ak sú údaje
z dátovej správy zaevidované v systéme e-kasa do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení
prekážok na strane finančného riaditeľstva na jeho webovom sídle.
Ak zanikne dôvod, na základe ktorého daňový úrad vydal rozhodnutie podľa § 3a ods. 2 prvej vety
zákona, podnikateľ je povinný v súlade s ods. 4 oznámiť daňovému úradu túto skutočnosť do ôsmich dní
odo dňa, keď sa o nej preukázateľne dozvedel, čo preukáže napr. čestným prehlásením alebo potvrdením
od príslušného operátora, resp. dodávateľa internetu. Pokiaľ podnikateľ túto skutočnosť v stanovenej
lehote neoznámi, dopustí sa správneho deliktu podľa § 16a písm. o) zákona a daňový úrad alebo colný
úrad uloží pokutu podľa § 16b ods. 1 písm. d) zákona pri prvom zistení porušenia od 50 eur do 330 eur a
podľa § 16b ods. 2 písm. d) vo výške od 100 do 660 € pri každom ďalšom zistení porušenia zákona,
pričom pri uložení pokuty v rámci uvedeného rozpätia bude prihliadať na závažnosť, trvanie a následky
protiprávneho stavu.
3. oddiel Konanie o povolení odkladu podľa § 3a ods. 2, 6 až 8
Daňový úrad na základe žiadosti podnikateľa, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je čestné
prehlásenie podnikateľa alebo potvrdenie od jeho operátora alebo dodávateľa internetu o tom, že predajné
miesto nie je pokryté internetovým signálom, vydá bez zbytočného odkladu rozhodnutie o povolení odkladu
podľa § 3a ods. 2 prvej vety zákona, pričom podnikateľ nemôže proti rozhodnutiu podať odvolanie.
Pokiaľ podnikateľ, napr. ani na výzvu daňového úradu nepreukáže, že predajné miesto nie je pokryté
internetovým signálom, daňový úrad zašle podnikateľovi bez zbytočného odkladu rozhodnutie
o nevyhovení žiadosti o povolenie odkladu podľa § 3a ods. 2 druhej vety zákona. Voči tomuto rozhodnutiu
sa podnikateľ môže v súlade s § 72 ods. 1 daňového poriadku odvolať.
Odvolacím orgánom je podľa § 3 ods. 6 zákona finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie
finančného riaditeľstva, je odvolacím orgánom prezident finančnej správy, ktorý rozhoduje na základe
návrhu ním určenej osobitnej komisie. Rozhodnutie o nevyhovení žiadosti o povolenie odkladu, ktoré je
právoplatné, môže podľa § 3a ods. 7 zákona z vlastného podnetu alebo iného podnetu preskúmať finančné
riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, rozhodnutie môže preskúmať prezident finančnej
správy na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie. Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania nemôže rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí jedného roka
od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia. Ako vyplýva z § 3a ods. 8 zákona, návrh na obnovu konania
sa podáva najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď sa podnikateľ preukázateľne dozvedel o dôvodoch
obnovy konania.
4. oddiel Zrušenie rozhodnutia o povolení odkladu podľa § 3a ods. 5 zákona
Daňový úrad rozhodnutie o povolení odkladu podľa § 3a ods. 2 prvej vety zákona v súlade s § 3a
ods. 5 zákona zruší buď na základe oznámenia podnikateľa (§ 3a ods. 4 zákona) alebo na základe zistenia
colného úradu alebo daňového úradu (§ 3a ods. 5 zákona), že došlo k zániku dôvodu, na základe ktorého
bolo rozhodnutie o povolení odkladu vydané.
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Voči tomuto rozhodnutiu sa podnikateľ môže v súlade s § 72 ods. 1 daňového poriadku odvolať.
Na subjekty uvedené v § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov sa vzťahuje povinnosť
doručovania podaní finančnej správe elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku.
Odvolacím orgánom je podľa
finančného riaditeľstva, je odvolacím
návrhu ním určenej osobitnej komisie.
podnikateľ podať najneskôr do troch
obnovy konania.

§ 3 ods. 6 zákona finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie
orgánom prezident finančnej správy, ktorý rozhoduje na základe
Ako vyplýva z § 3a ods. 8 zákona, návrh na obnovu konania môže
mesiacov odo dňa, keď sa preukázateľne dozvedel o dôvodoch

5. oddiel Záverečné ustanovenie
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 15.3.2019.

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
Marec 2019
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