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29.09.2015

� Tento zákon sa vzťahuje na FO alebo PO, 
ktorá na základe oprávnenia na podnikanie 
predáva tovar alebo poskytuje službu -
podnikateľpodnikateľpodnikateľpodnikateľ
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� TRŽBA TRŽBA TRŽBA TRŽBA – platba prijatá 
z predaja tovaru alebo 
poskytnutia služby, 
okrem platby prijatej 
bezhotovostne 
prevodom  na účet 
podnikateľa na 
predajnom mieste v 
hotovosti alebo inými 
platobnými 
prostriedkami 
nahrádzajúcimi 
hotovosť. Aj platba 
preddavku.

� TOVAR TOVAR TOVAR TOVAR – akýkoľvek 
výrobok, polotovar, 
materiál alebo surovina

� SLUŽBA SLUŽBA SLUŽBA SLUŽBA – služby 
uvedené v prílohe 
zákona

� PREDAJNÉ MIESTO PREDAJNÉ MIESTO PREDAJNÉ MIESTO PREDAJNÉ MIESTO –
miesto, kde sa prijíma 
tržba  

� VIRTUÁLNA RPVIRTUÁLNA RPVIRTUÁLNA RPVIRTUÁLNA RP----
prostredie zriadené FR 
SR na jej webovom 
sídle 

� OBRATOBRATOBRATOBRAT – tržby znížené 
o sumu záporného 
obratu

� ZÁPORNÝ OBRAT ZÁPORNÝ OBRAT ZÁPORNÝ OBRAT ZÁPORNÝ OBRAT –
vrátený tovar+záporné
položky evidované 
ERP+ zľavy

� VRÁTENÝ TOVAR VRÁTENÝ TOVAR VRÁTENÝ TOVAR VRÁTENÝ TOVAR –
zrušenie evidovanej 
položky po jej vytlačení 
na pokl.doklade (PD), 
pričom PD bol 
vytlačený

� ZÁPORNÁ POLOŽKA ZÁPORNÁ POLOŽKA ZÁPORNÁ POLOŽKA ZÁPORNÁ POLOŽKA –
suma za vykúpené 
zálohové baly

� OPRAVAOPRAVAOPRAVAOPRAVA – zrušenie 
evid. položky, ktorá 
ešte nebola vytlačená 
na PD

� STORNO STORNO STORNO STORNO –––– zrušenie 
evidovanej položky po 
jej vytlačení na PD, 
pričom PD nebol 
uzavretý
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� KUMULOVANÝ OBRATKUMULOVANÝ OBRATKUMULOVANÝ OBRATKUMULOVANÝ OBRAT-
súčet obratov

� PD PD PD PD – doklad o prijatí 
tržby, doklad o vrátení 
platby za vrátený tovar 
alebo po reklamácií

� PARAGÓNPARAGÓNPARAGÓNPARAGÓN – náhradný 
doklad vyhotovený 
namiesto PD

� FIŠKÁLNA PAMAŤ FIŠKÁLNA PAMAŤ FIŠKÁLNA PAMAŤ FIŠKÁLNA PAMAŤ ––––
technické zariadenie, 
umožňujúce jednorazový 
a trvalý  zápis údajov z 
dennej uzávierky

� DENNÁ UZÁVIERKADENNÁ UZÁVIERKADENNÁ UZÁVIERKADENNÁ UZÁVIERKA

� INTERVALOVÁ INTERVALOVÁ INTERVALOVÁ INTERVALOVÁ 
UZÁVIERKAUZÁVIERKAUZÁVIERKAUZÁVIERKA

� PREHĽADOVÁ UZÁVIERKAPREHĽADOVÁ UZÁVIERKAPREHĽADOVÁ UZÁVIERKAPREHĽADOVÁ UZÁVIERKA

� KNIHA ERP KNIHA ERP KNIHA ERP KNIHA ERP – kniha so 
vzostupne číslovanými 
stranami, 
nerozoberateľná, 
umiestnená na umiestnená na umiestnená na umiestnená na 
predajnom miestepredajnom miestepredajnom miestepredajnom mieste

� Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v ERP bez 
zbytočného odkladu po jej prijatí.( 330-3300)

� Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje napr.  
na predaj:

- tovaru na dobierku, občanmi s ŤZP, živých 
zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického 
vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, 
morčiat a iných hlodavcov, tovaru predávaného 
vo vysokohorských  zariadeniach, ktoré sú bez 
napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú 
sieť el. energie, prostredníctvom predajných 
automatov



26. 10. 2015

4

� Ak podnikateľ vloží do  ERP hotovosť okrem 
prijatej tržby, je povinný ju zaregistrovať v 
ERP , pričom vyhotoví doklad označený 
slovom „VKLAD“ ( 100-3300)

� Podnikateľ je povinný umiestniť ERP tak, aby 
údaje na zobrazovacom zariadení boli pre 
zákazníka čitateľné (100-3300)

� Na predajnom mieste nesmie byť  
umiestnená ERP, ktorá nespĺňa požiadavky 
podľa tohto zákona alebo nebola uvedená do 
prevádzky (100-3300)

� Podnikateľ je povinný vyhotovovať doklad 
označený slovom „NEPLATNÝ DOKLAD“ (330-
3300)

� a) pri zaznamenávaní údajov v rámci 
skúšobnej prevádzky

� b) pri uvedení ERP do prevádzky a po jej 
oprave

� c) v rámci zaškolenia FO
� d)v rámci vyhotovovania ďalších dokladov, 

ktoré nie sú PD
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� Podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosť na 
základe zmluvy o združení a predávajú tovar, 
alebo poskytujú služby na tom istom 
predajnom mieste, môžu používať jednu 
spoločnú ERP

� Možno používať len takú ERP, ktorá má 
certifikát od akreditovanej osobycertifikát od akreditovanej osobycertifikát od akreditovanej osobycertifikát od akreditovanej osoby

� A len takú ERP, ktorej daňový úrad pridelil 
kód ERP, ktorá je označená plombou a ktorá 
spĺňa technické požiadavky stanovené 
osobitným predpisom

� §4 – okrem technických aj iné požiadavky na 
ERP, povinnosti výrobcu a povinnosti 
podnikateľa 
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� Povinnosti podnikateľa:
- zabezpečiť vykonanie údržby ERP najneskôr 

do 5 rokov od uvedenie ERP do prevádzky a 
potom každých 5 rokov (100-3300)

- oznámiť servisnej organizácii poškodenie 
plomby alebo chýbanie plomby, dátum  a čas 
oznámenia zapísať do knihy ERP

- na predajnom mieste mať komunikačný kábel 
k ERP a poskytnúť ho DÚ alebo colnému 
úradu (100-3300)

� Ak počet vydaných PD v jednom kalendárnom 
mesiaci nepresiahne 1000
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� Servisná organizácia je FO alebo PO , ktorá je 
zapísaná v registri servisných organizácií 
vedenom daňovým úradom

� Register je popísaný v §6  

� Na účely pridelenia daňového kódu ERP 
predloží podnikateľ DÚ:

a) knihu ERP s vyplnenými identifikačnými 
údajmi o podnikateľovi , s údajmi o ERP a s 
údajmi o servisnej organizácií, ktorá pre 
podnikateľa vykonáva opravu a údržbu ERP
b) kópiu certifikátu ERP alebo fiškálnej tlačiarne 
(predajca ERP ho odovzdá podnikateľovi pri 
predaji ERP) 
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� ERP môže do prevádzky uvádzať len servisná 
organizácia:

- zaznamenaním údajov ( ochranný znak, 
daň.kód ERP, identif.údaje podnikateľa, 
DIČ,IČ DPH,  dátum a čas uvedenia do 
prevázdky, sadzby dane, minimálne 2 meny ) 
do fiškálnej pamäte ERP

- zaznamenaním  kódu fiškálnej pamäte a  
čísla  plomby , ktorou označila ERP  do knihy 
ERP 

� Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v 
ERP odovzdať kupujúcemu PD okrem kópie 
PD ihneď po jeho vytlačení v ERP, iný doklad 
vyhotovený ERP o prijatí tržby podnikateľ 
nesmie kupujúcemu odovzdať.  
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� Daň. kód ERP
� DIČ – neplatiteľ  DPH
� IČ DPH – platiteľ  DPH
� Ochranný znak
� Poradové číslo od 

poslednej dennej 
uzávierky

� Dátum  a čas 
vyhotovenia PD

� Označenie tovaru a 
služby, množstvo, 
sadzba dane  

� Cenu tovaru alebo 
služby

� Obchodné meno, 
sídlo a predajné 
miesto ak je odlišné 
ako sídlo

� Základ DPH v členení 
podľa sadzieb

� Sadzba dane
� Výšku dane
� Zaokrúhlenie ceny
� Celkovú sumu platnej 

ceny

� Pokladničný údaj, ak ide o úhradu faktúry 
alebo jej časti, nesmie obsahovať  označenie 
tovaru alebo služby, cenu tovaru a služby, 
sadzbu DPH základ dane a daň

� Označenie tovaru a služby musí byť 
vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný 
tovar alebo službu  jednoznačne určiť alebo 
pomenovať a odlíšiť od iného tovaru a 
služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený 
názov
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� Pri vrátení tovaru, reklamácií tovaru alebo 
služby je podnikateľ povinný odovzdať 
kupujúcemu PD ihneď po jeho vytlačení v ERP 
alebo v prípade prerušenia prevádzky ERP 
odovzdať kupujúcemu originál paragónu

� Na každom predajnom  mieste musí 
podnikateľ sprístupniť vyobrazenie PD so 
zvýraznením daň.kódom, dátumom, časom, 
celkovou sumou, a ochranným znakom (50-
330)

� Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu 
údajov uložených v ERP, údajov na dokladoch 
alebo paragónoch, údajov uložených na 
tlačených výstupoch z dennej uzávierky a 
údajov uložených v elektronickej podobe na 
dátových médiách pred stratou,  zničením, 
poškodením, zneužitím, neoprávneným 
zásahom do nich a neoprávneným prístupom 
k nim, rovnako je povinný zabezpečiť ERP 
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� Podnikateľ je povinný dátové média, na 
ktorých sú uložené kontrolné záznamy a 
obsah fiškálnej pamäte, uchovávať do 
uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň

� Kópie paragónov, denné uzávierky, PD 
zaevidované z vyhotovených paragónov, 
doklady označené slovami „ NEPLATNÝ 
DOKLAD“ a tlačové výstupy s dennej 
uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať 
chronologicky usporiadané po dobu 5 rokov 
od konca kal.roka, kedy boli vyhotovené

� Doklad označený  slovom „VKLAD“ je 
podnikateľ povinný uchovávať počas dňa, v 
ktorom bol vyhotovený

� Podnikateľ je povinný na vytlačenie tlačových 
výstupov používať pásku, na ktorej sa údaje 
uchovávajú po domu 5 rokov od konca kal. 
roka, v ktorom boli vyhotovené
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� Ak podnikateľ nemôže použiť ERP pre závažný 
dôvod, ktorý vznikol bez jeho zavinenia, okrem 
výpadku el. napájanie alebo internetového 
pripojenia, je povinný túto skutočnosť bez 
zbytočného odkladu nahlásiť servisnej 
organizácií

� Je povinný zaznamenať do knihy ERP:
� Dôvod, dátum a čas akéhokoľvek prerušenia 

prevádzky 
� dátum a čas akéhokoľvek nahlásenia poruchy 

servisnej organizácii
� dátum a čas odovzdania ERP servisnej organizácií
� dátum a čas opätovného  začatia prevádzky

� Servisná organizácia potvrdí záznam o 
poruche a nahlásení poruchy , ktorý 
zaznamenal podnikateľ v knihe ERP otlačkom 
pečiatky a podpisom pracovníka, ktorý ERP 
prevzal s uvedením jeho mena a priezviska

� Servisná organizácia je povinná do knihy ERP 
zaznamenať popis poruchy ERP, dátum a čas 
vykonania opravy . Záznam potvrdiť 
pečiatkou a podpisom fyzickej osoby, ktorá 
opravu vykonala s uvedením jej mena a 
priezviska



26. 10. 2015

13

� Počas prerušenia prevádzky je podnikateľ 
povinný vystavovať paragóny a to v dvoch 
vyhotoveniach, pričom originál odovzdá 
kupujúcemu, kópiu si ponechá

� Paragóny sa číslujú bez prerušenia, musia 
obsahovať údaje ako PD z ERP vrátane daň. 
kód ERP

� Údaje z vyhotovených paragónov je 
podnikateľ povinný  zaevidovať v ERP do 10 
kal.dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola 
prevádzka pokladnice obnovená

� Ak bola vyčerpaná jej kapacita
� Z dôvodu poruchy
� Ak došlo k zmene identifikačných údajov
� Ak došlo k zmene údajov

� Vykonáva servisná organizácia
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� Denná – len za deň, kedy mal podnikateľ 
tržbu, kedykoľvek raz za deň

� Prehľadová – údaje o predaji od začiatku 
predaja v danom dni

� Intervalová – za zvolený časový interval

� Prehľadovú alebo intervalovú uzávierku je 
povinný vytlačiť podnikateľ na požiadanie DÚ 
alebo CÚ ihneď na predajnom mieste alebo v 
určenej lehote

� Záznamy a údaje, ktoré sa zapisujú do ERP sú 
uvedené vo vzore 

� Kniha ERP sa archivuje 10 rokov od konca 
kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný 
posledný záznam
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� Pôvodný vlastník je povinný zabezpečiť 
ukončenie prevádzky ERP a následne nový 
vlastník je povinný zabezpečiť uvedenie do 
prevádzky ERP

� Servisná organizácia vyberie z ERP fiškálnu 
pamäť, odovzdá ju podnikateľovi a z 
prevádzkovej  pamäte ERP odstráni daňový 
kód  ERP. Urobí záznam do knihy ERP

� Podnikateľ oznámi najneskôr do 3 najneskôr do 3 najneskôr do 3 najneskôr do 3 
pracovných dní pracovných dní pracovných dní pracovných dní DÚ ukončenie prevádzky ERP

� ( 100-3300)
� Servisná organizácia je povinná údaje z 

fiškálnej pamäte uložiť na pamäťovom médiu 
a odovzdať ho podnikateľovi 
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� Pri pozastavení prevádzky z dôvodu 
prerušenia živnosti musí podnikateľ dátum 
tejto skutočnosti zaznamenať do knihy ERP

� Pri zrušení certifikácie je podnikateľ ukončiť 
prevádzku ERP do 30 dní od doručenia 
informácie o zrušení certifikátu finančným 
riaditeľstvom

� Porušenie ustanovení zákona o ERP sa trestá 
pokutami od  100 EUR do 3300 EUR 

� Pri každom ďalšom zistení porušenia zákona 
sa pokuty zdvojnásobujú

� V osobitných prípadoch DÚ alebo Colný úrad 
vyrubí pokutu až 10 000 – 40 000 EUR.  
(Porušenie zákazu predaja , ak podnikateľ  
nezaplatí vyrubenú dvojnásobnú pokutu v 
stanovenom termíne)
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Ing.Ingrid Löfflerová
lofflerova@evidenta.sk


