Daňové riaditeľstvo
Slovenskej republiky

Informácia
k zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
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“) upravuje podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice (ďalej
len „pokladnica“) na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky, postavenie a činnosť
servisnej organizácie súvisiace s používaním pokladnice.
V súlade s prechodným ustanovením zákona o ERP podnikateľ, ktorý má povinnosť
používať pokladnicu na evidenciu tržieb, môže ju používať podľa vyhlášky č. 55/1994 Z.z.
o spôsobe vedenia tržieb ERP v znení neskorších predpisov najneskôr do 31. decembra 2010,
pričom pri používaní takejto pokladnice podnikateľ postupuje podľa citovanej vyhlášky
najneskôr do 31. decembra 2010.
Povinnosť používať pokladnicu, ktorá spĺňa technické požiadavky a parametre podľa
zákona o ERP má podnikateľ od 1. januára 2011. Podnikateľ môže používať pokladnicu,
ktorou je elektronické registračné zariadenie vybavené ustanovenými technickými časťami
podľa zákona o ERP, alebo počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou
fiskálnou tlačiarňou.
Podľa zákona o ERP podnikateľ môže používať len takú pokladnicu, na ktorú
akreditovaná osoba vydala certifikát, daňový úrad jej pridelil daňový kód pokladnice, je
označená plombou a spĺňa technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.
Podnikateľ, ktorý má povinnosť používať pokladnicu na evidenciu tržieb, by si mal
u svojej servisnej organizácii zistiť, či sa jeho súčasná pokladnica dá prispôsobiť na nové
podmienky, alebo bude musieť kúpiť novú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené
zákonom o ERP.
Elektronický register servisných organizácií je uvedený TU.
Podrobnejšie informácie k používaniu pokladníc podľa zákona o ERP sú uvedené
v materiáloch, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva financií SR – link:
http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/Gera/ERP(012011).rtf
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