
 

                                                                               

 

 

 

    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 
 

Informácia o zmene a doplnení  
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  z. n. p. (ďalej len „zákon o ERP“) 
 

 
Zákonom č. 218/2014 Z. z. zo dňa 8. júla sa  v Čl. III 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 „novela zákona“).  
 
Čl. III novely zákona nadobúda účinnosť 1. októbra 2014 okrem bodov 1, 2 a 7, ktoré 
nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.   
  
 
Zmeny v novele zákona pre podnikateľa  
 
K bodu 1.  

Novela zákona v § 4 ods. 2 písmeno b) dopĺňa nový devätnásty bod, podľa ktorého 
elektronická registračná pokladnica (ďalej „ERP“) musí okrem iného umožňovať aj on-
line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy, pričom podmienky on-line 
pripojenia ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií SR.    

        
Tento bod novely zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2015.   

 
Poznámka:  
Podľa prechodných ustanovení (viď nižšie) ERP, ktorú si podnikateľ zakúpil a aj používa 
pred 1. Januárom 2015 (t.j. pred účinnosťou novely),môže používať naďalej aj po 1. 
januári 2015 s tým, že pri jej najbližšej výmene za novú je povinný ju vymeniť za ERP, 
ktorá už umožňuje aj on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy.  

 
K bodu 2.  

Ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o ERP je doplnené o novú poslednú vetu so znením: 
„Podnikateľovi pridelí daňový kód elektronickej registračnej pokladnice ktorýkoľvek 
daňový úrad.“ To znamená, že podnikateľ na účely pridelenia daňového kódu ERP môže 
doklady v zmysle § 7 ods. 1 zákona o ERP (knihu ERP a kópiu certifikátu ERP, resp. 
fiskálnej tlačiarne) predložiť na ktorýkoľvek daňový úrad, t.j. podnikateľ v tomto prípade 
sa už nemusí riadiť podľa svojej miestnej príslušnosti (určenej podľa jeho sídla alebo 
trvalého pobytu).   



 
      Tento bod novely zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2015.   
 
 
Ostatné zmeny v novele zákona 
 
 
K bodu 3.  

Novela zákona v § 16b ods. 3 umožňuje daňovému úradu alebo colnému úradu okrem 
uloženia pokuty rozhodnutím na mieste, uložiť pokutu podľa daňového poriadku.   

 
       Tento bod novely zákona nadobúda účinnosť 1. októbra 2014. 
 
K bodu 4.  

Podľa novely zákona pokuty ukladajú daňové úrady alebo colné úrady na základe zistení 
uvedených v zápisnici o miestnom zisťovaní, ktorej náležitosti upravuje § 19 a § 37 ods. 
4 daňového poriadku.  

 
 Tento bod novely zákona nadobúda účinnosť 1. októbra 2014. 
 

K bodu 5.  
Novela zákona v § 16b ods. 6 písmena b) spresnila podanie návrhu na zrušenie 
živnostenského oprávnenia daňovým úradom alebo colným úradom, a to pri každom 
ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am) a ap), pri ktorom došlo ku 
kráteniu prijatých tržieb.   
 
Tento bod novely zákona nadobúda účinnosť 1. októbra 2014. 
 

K bodu 6.  
Novelou zákona v § 16b ods. 9 sa doplnila povinnosť pre daňový úrad alebo colný úrad 
pri podaní návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia označiť aj predajné miesto 
podľa odseku 8 citovaného ustanovenia.   
 
Tento bod novely zákona nadobúda účinnosť 1. októbra 2014. 
 

Prechodné ustanovenia  
 

K bodu 7.  
 
Podľa novely zákona výrobca, dovozca alebo distribútor ERP môže od 1. januára 2015 
uvádzať na trh len ERP, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 3 zákona účinného od 
1. januára 2015. 
 
Na základe novely zákona podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať ERP 
prvýkrát od 1. januára 2015, je povinný na evidenciu prijatých tržieb používať ERP, ktorá 
spĺňa požiadavky podľa zákona účinného od 1. januára 2015. 
 
Novela zákona upravuje používanie ERP, ktorú podnikateľ používal aj pred 1. januárom 
2015. Podnikateľ môže ERP, ktorú používal pred 1. januárom 2015 používať aj naďalej  



s tým, že pri jej výmene za novú je povinný ju vymeniť len za ERP, ktorá spĺňa 
požiadavky podľa znenia § 4 ods. 1 až 3 účinného od 1. januára 2015. 
  
Prechodné ustanovenia v bode 7. nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2015 
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