
Informácia o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní 
elektronickej registračnej pokladnicea 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 s účinnosťou od 01. 09. 2017 

 
 
Zákonom č. 180/2017 Z. z. (ďalej len „novela zákona“) sa s účinnosťou od 01. 09. 2017 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 (ďalej len „zákon č. 289/2008 
Z. z.“) v znení neskorších predpisov. 

 
Cieľom tohto oznámenia je informovať o zmenách zavedených novelou zákona 

od 01. 09. 2017. 
 

1. Zrušenie limitu pokladničných dokladov 
 
Ustanovenie § 4a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom do 31. 08. 2017 v nadväznosti 

na vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet 
vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej len 
„vyhláška č. 188/2016 Z. z.“) upravovali podmienky, za akých môže podnikateľ používať na evidenciu 
tržby prijatej v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť virtuálnu 
registračnú pokladnicu (ďalej len „VRP“). Vypustením § 4a ods. 2 zo zákona č. 289/2008 Z. z. 
a zrušením vyhlášky č. 188/2016 Z. z. sa od nadobudnutia účinnosti novely zákona ruší mesačný limit 
pokladničných dokladov vydaných pri používaní VRP. Všetci podnikatelia tak môžu s účinnosťou 
od 01. 09. 2017 používať VRP bez akéhokoľvek obmedzenia. 

 
V nadväznosti na uvedené zmeny sa v § 4a odseky 3 a 4 označujú ako ods. 2 a 3, mení sa 

znenie § 2 písm. zg), § 8 ods. 2 a § 9 ods. 1 a ako nadbytočné sa vypúšťa ustanovenie § 15a ods. 4 
zákona č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom do 31. 08. 2017. 

 
2. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 01. 09. 2017 

 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 01. 09. 2017 [§ 18cc] upravuje možnosť 

podnikateľov, ktorým FR SR v súlade s § 15a ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom do 31. 
08. 2017 ukončilo používanie VRP z titulu prekročenia počtu vydaných pokladničných dokladov, začať 
opätovne používať VRP. Na účely pridelenia nového kódu VRP je podnikateľ povinný predložiť 
ktorémukoľvek daňovému úradu písomnú žiadosť v súlade s § 7a zákona č. 289/2008 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 

 
3. Zrušenie vyhlášky č. 371/2008 Z. z. 

 
Podľa pôvodného znenia § 19 zákona č. 289/2008 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 01. 03. 2009 

Z. z., sa zrušila vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia 
evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky č. 59/1995 Z. z., vyhlášky č. 
353/1996 Z. z., vyhlášky č. 735/2004 Z. z. a vyhlášky č. 679/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 55/1994 
Z. z.“). 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/55/


Keďže vyhlášku č. 55/1994 Z. z. novelizovala s účinnosťou od 1. 10. 2008 aj vyhláška 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 371/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou 
registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1. 10. 2008 (ďalej len 
„vyhláška č. 371/2008 Z. z.), bolo potrebné zrušiť aj vyhlášku č. 371/2008 Z. z. 
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