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Povinnosť  používať elektronické registračné pokladnice, ktoré spĺňajú technické 

požiadavky a parametre podľa zákona o ERP sa posúva o rok 
(od 1. januára 2012) 

 
Informácia o novele zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice v znení neskorších predpisov   

 
Národná rada SR dňa 2. decembra 2010 schválila zákon, 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 (ďalej len 
„zákon o ERP“), ktorý nadobúda účinnosť 30. decembra 2010.   

 
� Na základe prechodného ustanovenia zákona o ERP (§ 18) podnikateľ, ktorý má 

povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“) na 
evidenciu tržieb, môže ju používať podľa vyhlášky č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia 
tržieb ERP v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o ERP“) najneskôr do 
31. decembra 2011. Toto prechodné ustanovenie sa nevzťahuje na podnikateľa,  
ktorému  vznikne  povinnosť  používať  ERP prvýkrát po 30. decembri 2010 (§ 18a 
zákona o ERP). Takýto podnikateľ je povinný používať už len ERP, ktorá spĺňa 
požiadavky ustanovené zákonom o ERP.  

 
� Ďalšie ustanovenia zákona o ERP sa zmenili a doplnili takto: 
- povinnosť používania ERP sa vzťahuje aj na podnikateľov s trvalým pobytom 

alebo so sídlom mimo územia SR, ak predávajú tovar, alebo poskytujú službu 
(uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP) na území SR, 

- podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby ERP servisnou 
organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenia ERP do prevádzky a následne 
najneskôr každých päť rokov od predchádzajúcej údržby, 

- pri zmene miestnej príslušnosti daňového úradu sa daňový kód ERP nemení, 
- pokladničný doklad, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, nesmie obsahovať údaje 

- označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a 
priradenie sadzby DPH; cenu tovaru alebo cenu služby; základ DPH, sadzbu DPH 
alebo údaj o oslobodení od  DPH, výšku DPH spolu, 

- doklad  označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ a doklad  označený slovom 
„VKLAD“ obsahuje najmenej údaje uvedené v § 8 ods. 2 novely zákona o ERP, 

- podnikateľ je povinný vyhotoviť dennú uzávierku kedykoľvek raz za deň. 
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                      sekcia metodiky daní, odbor služieb pre verejnosť 
                     december 2010 


