
Nadväzne na Váš dopyt Vám zasielam stanovisko MF SR k § 18 zákona o používaní ERP v rámci
ktorého je aj odpoveď na Váš dopyt. 

Stanovisko k § 18 zákona o používaní ERP znie: 

Podľa § 18 zákona podnikateľ, ktorý má povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na
evidenciu tržieb môže používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa doterajšieho predpisu – vyhlášky
MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) najneskôr do  31. decembra 2010. 

Z uvedeného vyplýva, že podnikateľ môže (a to aj po 1. marci 2009) používať pokladnicu podľa   vyhlášky
najneskôr však do 31. decembra 2010, čo znamená, že do 31. decembra 2010 môže bez zmeny  používať
pokladnicu certifikovanú podľa vyhlášky, ďalej môže doplňovať pokladničné systémy pozostávajúce z
viacerých pokladníc o novú pokladnicu, ktorá bude certifikovaná podľa  vyhlášky, resp. si môže zakúpiť takú
novú pokladnicu, ktorá bude  certifikovaná podľa vyhlášky. 
  
U pokladníc, ktoré boli certifikované pred 1. marcom 2009 a ktorým bol pridelený daňový kód pokladnice  aj
za predpokladu, že sa budú používať do 31. decembra 2010 sa nevyžaduje recertifikácia a ani opätovná
registrácia u správcu dane; t. j. doterajší  certifikát, ako aj pridelený daňový kód pokladnice zostáva v
platnosti. Len v prípade, ak by došlo k úprave takejto pokladnice na požiadavky ustanovené zákonom, je
potrebná recertifikácia, ktorou akreditovaná osoba deklaruje splnenie požiadaviek ustanovených  zákonom. 
Ak podnikateľ od 1. marca 2009 napriek vyššie uvedenému (resp. podnikateľ, ktorý začne po tomto termíne
vykonávať podnikateľskú činnosť a vykonávať také činnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidovať tržby
na pokladnici) chce používať pokladnicu, ktorá bude spĺňať požiadavky ustanovené zákonom, môže ju
používať za predpokladu, že  bude certifikovaná podľa zákona a bude jej pridelený daňový kód pokladnice. 

Fyzická alebo právnická osoba môže vykonávať opravu a údržbu pokladníc len za predpokladu, že splní
podmienky ustanovené v  § 5 zákona. Inak povedané servisné organizácie sa musia registrovať všetky,
nielen vo vzťahu k pokladniciam spĺňajúcim podmienky ustanovené zákonom, ale ja vo vzťahu k
pokladniciam spĺňajúcim podmienky vyplývajúce z vyhlášky. 

V  § 18 ods. 2  nadväzne na odsek 1 zákona je ustanovený postup servisnej organizácie u takého
podnikateľa, ktorý používa pokladnicu certifikovanú podľa vyhlášky, a to tak, že servisné organizácie u týchto
subjektov postupujú podľa vyhlášky, avšak najneskôr do 31. decembra  2010, t. j. napr. uvádzanie do
prevádzky pokladnice, ktorá  spĺňa podmienky vyplývajúce z vyhlášky, vykonávanie servisu, záznamy  do
knihy pokladnice sa vykonávajú podľa vyhlášky. 


