
Informácia o novelizácii zákona 289/2008 Z.z.

Vážení obchodní partneri, chceme Vám dať na vedomie, že 1.1.2018 nadobúda účinnosť novelizácia zákona 
289/2008Zz o registračných pokladniciach.

Novelizované znenie zákona si viete stiahnuť z nasledujúcel linky

www.varos.sk/legislativa_info/zakon_289_rp_2018.pdf

Novelizované znenie zákona s vyznačeným novelizovaných častí k 1.1.2018 si viete pozrieť na nasledujúcej linke

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/289/20180101.html

Zo zákona sme vybrali nové legislatívne zmeny, ktoré sú pre výrobcov a servisné organizácie záväzné pre 
korektné poskytovanie servisných služieb.

Novinky vyplývajúce z novelizácie zákona pre  majiteľov ERP.

• povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou  fyzickou osobou s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým 
zdravotným postihnutím,

• používať iné klientske prostredie pre používanie virtuálnej  registračnej  pokladnice podnikateľom, okrem

klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle je zakázané,

• obsah alebo usporiadanie údajov výsledných výstupov vytvorených virtuálnou registračnou pokladnicou nie

je možné ďalej doplňovať alebo upravovať,

• pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice ktorýmkoľvek daňovým úradom,

• zapísať zmeny údajov uvedených  v  § 7 ods. 1 písm. a) prvom bode alebo  druhom bode do knihy

elektronickej  registračnej  pokladnice  v  lehote  do 15  dní  odo dňa,  keď zmeny  nastali  a  zmeny  údajov

uvedených v štvrtom bode do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia servisnej organizácie podľa § 5 ods. 2

písm. g). Pri zmene predajného miesta, ktoré je odlišné od miesta podnikania alebo od sídla podnikania a

pri  zmene  servisnej  organizácie  alebo  pri  zápise  druhej  servisnej  organizácie  do  knihy  elektronickej

registračnej pokladnice, je podnikateľ povinný v lehote do 15 dní od vykonania zápisu v knihe elektronickej

registračnej  pokladnice  predložiť  ktorémukoľvek  daňovému úradu  oznámenie  o  vykonaní  zápisu  zmien

týchto údajov v knihe elektronickej registračnej pokladnice,

• ak sa elektronická registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako

predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica,

• tovar alebo službu nemožno označiť len číselným znakom alebo alfanumerickým kódom,

• knihu  elektronickej  registračnej  pokladnice,  ktorú  podnikateľ  používal  pred  1.  januárom  2018,  môže

používať aj naďalej, ak upraví popisy záznamov v súlade s prílohou č.3 v znení účinnom od 1. januára 2018.

Príloha č.3 k zákonu č. 289/2008 Z. z. – Kniha ERP platná od 1.1.2018

www.varos.sk/legislativa_info/kniha_erp_2018.pdf


