
Informácia 
k zákonu 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 
 

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 (ďalej „zákon č. 289/2008 Z. z.“) 
nadobudol  účinnosť 1. septembra 2008, okrem čl. I § 1 až 4, § 7 až 15, § 17 ods. 1, § 18, § 19 a čl. II, 
ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2009.Uvedený zákon upravuje povinnosť používania 
elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „pokladnica“).  

 
Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. podnikateľ môže používať len takú pokladnicu, na ktorú je  

vydaný certifikát a má pridelený daňový kód pokladnice. Pokladnica je označená plombou a  spĺňa 
technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi, ktoré zároveň zabezpečia, aby údaje 
o evidovaných tržbách nebolo možné pozmeniť, resp., aby takýto zásah bol zistiteľný.  

Možno konštatovať,  že evidovanie tržieb podľa zákona č. 289/2008 Z. z. je upravené na 
nových technických princípoch, čoho predpokladom by malo byť výrazné obmedzenie možnosti 
krátenia tržieb.  

 
Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. servisná organizácia označí registračnú pokladnicu plombou 

na takých miestach, aby bolo zabránené prístupu k fiskálnej pamäti a ostatným častiam pokladnice 
zabezpečujúcim jej správnu funkčnosť. Servisné organizácie si môžu objednať plomby na 
pracoviskách Daňového riaditeľstva SR   
 
 Ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. sa vzťahujú na podnikateľa, ktorý  predáva tovar alebo 
poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 citovaného zákona, pričom rozsah služieb v porovnaní 
s právnym predpisom účinným do 28. februára 2009 zostáva v zásade zachovaný. To znamená, že 
účinnosťou zákona č. 289/2008 Z. z., t.j. od 1. marca 2009 budú podliehať elektronickej registračnej 
pokladnici v zásade tie služby, ktoré jej podliehali pred účinnosťou citovaného zákona v zmysle 
vyhlášky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v 
znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 55/1994 Z. z.). 
 

V súlade s prechodným ustanovením zákona č. 289/2008 Z. z. podnikateľ, ktorý má povinnosť 
používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb, môže ju používať v zmysle 
vyhlášky č. 55/1994 Z. z. najneskôr do 31. decembra 2010, pričom pri používaní takejto elektronickej 
registračnej pokladnice podnikateľ postupuje podľa citovanej vyhlášky najneskôr do 31. decembra 
2010.       

Režim vyhlášky č. 55/1994 Z. z. sa teda vzťahuje na všetkých podnikateľov, ktorí používali 
elektronické registračné pokladnice pred 1. marcom 2009 ako aj tých, ktorí naďalej používajú, resp. 
začnú používať elektronickú registračnú pokladnicu po 1. marci  2009, najneskôr však do 31. 
decembra 2010.  

Podnikatelia od 1. marca 2009 do 31. decembra 2010 si môžu zvoliť či budú postupovať podľa  
vyhlášky č. 55/1994 Z. z. alebo podľa zákona  č. 289/2008 Z. z.  

Povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa technické 
požiadavky a parametre  podľa  zákona č. 289/2008 Z. z. majú podnikatelia  
od 1. januára 2011. 

 
 

 
 
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor metodiky daní, január 2009 
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