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SCHVÁLENÉ ZNENIE – ČL. III – ZÁKONA NR SR 969 

z 8. júla 2014, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty  

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

 

 

 

Čl. III 

 

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 v znení 

zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 

331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 361/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 4 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa devätnástym bodom, ktorý znie:  

„19. on-line  pripojenie s informačnými systémami finančnej správy, pričom podmienky 

on-line pripojenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky.“. 

 

2. V § 7 ods. 3 posledná veta znie: „Podnikateľovi pridelí daňový kód elektronickej 

registračnej pokladnice ktorýkoľvek daňový úrad.“. 

 

3. V § 16b ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak daňový úrad alebo colný úrad neuloží 

pokutu rozhodnutím na mieste, postupuje podľa osobitného predpisu.
19

)“. 

 

4. V § 16b ods. 4 sa slová „zápisnica o ústnom pojednávaní;
18b

)“ nahrádzajú slovom 

„zápisnica;
18b

)“ a slová „zápisnica o ústnom pojednávaní,
18b

)“ sa nahrádzajú slovom 

„zápisnica,
18b

)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie: 

„
18b

) § 19 a § 37 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.  

 

5. V § 16b ods. 6 písmeno b) znie: 

„b) pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am) a ap), pri 

ktorom došlo ku kráteniu prijatých tržieb, okrem pokuty uloženej podľa odseku 2 písm. 

a) alebo písm. d) podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.
18a

)“. 

 

6. V § 16b ods. 9 sa za slová „§ 16a písm. ao) a“ vkladajú slová „po označení predajného 

miesta podľa odseku 8“.   

 

7. Za § 18c sa vkladá § 18ca, ktorý vrátane nadpisu znie: 
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„§ 18ca 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015 

 

(1)  Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice môže od  

1. januára 2015 uvádzať na trh len elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa 

požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 3 zákona účinného od 1. januára 2015. 

 

(2)  Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú 

pokladnicu prvýkrát od 1. januára 2015, je povinný na evidenciu prijatých tržieb 

používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa zákona 

účinného od 1. januára 2015. 

 

(3)  Elektronickú registračnú pokladnicu, ktorú podnikateľ používal pred 1. januárom 

2015, môže používať aj naďalej s tým, že pri jej výmene za novú je povinný ju vymeniť 

len za elektronickú registračnú pokladnicu,  ktorá  spĺňa požiadavky podľa znenia § 4 

ods. 1 až 3 účinného od 1. januára 2015.“.  

 


