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Elektronické registračné pokladnice od 1.1.2012 

 

Už len jeden mesiac ostáva subjektom používajúcim „staré“ elektronické registračné pokladnice 

na prispôsobenie sa podmienkam platným od Nového roka. Týmito subjektmi sú všetky fyzické 

a právnické osoby, ktorým bolo udelené oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Ide pritom nielen 

o slovenských živnostníkov, prípadne slovenské spoločnosti ale aj o všetkých zahraničných 

podnikateľov podnikajúcich na Slovensku, pričom všetci títo podnikatelia, na ktorých sa má vzťahovať 

povinnosť používania nových elektronických registračných pokladníc, musia spĺňať aj ďalšie dve 

podmienky. 

Prvou z nich je predaj akéhokoľvek tovaru alebo poskytnutia vybraných služieb. Zákonodarca presne 

špecifikoval tie služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používania novej elektronickej registračnej 

pokladnice. Spomenúť možno aspoň opravy a údržbu osobných motorových vozidiel, reštauračné 

služby, nájom a lízing prípadne kadernícke služby. 

Druhou podmienkou je prijatie tržby z predaja tovaru resp. z poskytnutia vybranej služby. Nemusí ísť 

pritom len o prijatie hotovosti, ale aj o platbu elektronickými platobnými prostriedkami prípadne 

rôznymi druhmi stravovacích a iných poukážok nahrádzajúcimi hotovosť. Inými slovami povinnosť 

používania nových elektronických registračných pokladníc sa vzťahuje na slovenských a zahraničných 

podnikateľov predávajúcich tovar alebo poskytujúcich vybrané druhy služieb na Slovensku a v tejto 

súvislosti prijímajúcich tržby v hotovosti alebo prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Uvedená 

povinnosť sa bude vzťahovať aj na podnikateľov, ktorí za predaj tovaru alebo poskytnutie vybraných 

služieb vyhotovia faktúru, pričom namiesto bezhotovostného spôsobu úhrady prijmú platbu 

od svojho zákazníka resp. odberateľa v hotovosti. 

Podnikatelia používajúci ešte „starú“ elektronickú registračnú pokladnicu majú teda už len jeden 

mesiac na to, aby si u servisnej organizácie preverili, či sa ich elektronická registračná pokladnica dá 

prispôsobiť na nové podmienky, alebo si musia zabezpečiť elektronickú registračnú pokladnicu 

spĺňajúcu nové požiadavky. Zoznam servisných organizácií, ktoré môžu vykonávať opravu a údržbu 

elektronických registračných pokladníc, je možné nájsť na elektronickom portáli Daňového 

riaditeľstva Slovenskej republiky. 

Každá elektronická registračná pokladnica, ktorú podnikateľ používa na svojom predajnom mieste, 

musí mať pridelený kód od príslušného daňového úradu. Bez tohto daňového kódu nie je možné 

elektronickú registračnú pokladnicu používať. V prípade zmeny miestnej príslušnosti daňového úradu 

sa daňový kód nemení. 

Podľa nových pravidiel každý podnikateľ za tie dni, v ktorých prijal hotovosť, musí vyhotoviť dennú 

uzávierku. Okrem tejto povinnosti musí viesť aj knihu elektronickej registračnej pokladnice a je 

povinný ju uchovávať najmenej po dobu 10 rokov. Každému podnikateľovi, ktorý po 1. januári 2012 

bude používať elektronickú registračnú pokladnicu nespĺňajúcu nové pravidlá, hrozia pokuty až 

do 6 600 eur. Pri opakovanom zistení porušení zákona môže byť v určitých prípadoch dokonca daný 

podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia podnikateľa. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 29.11.2011 


