
1. Slide 40-doplnenie: 

 Zákonom (č. 246/2012 Z. z.) bol novelizovaný zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH - § 74 ods. 3 
písm. b)  

 zjednodušenou faktúrou je  

 doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ktorá  spĺňa požiadavky 
ustanovené zákonom o ERP, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je 
viac ako  1 000 eur alebo  

 uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako  
1 600 eur,  

 doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak 
cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 
600 eur,  
        pričom tento doklad nemusí obsahovať identifikačné údaje príjemcu tovaru alebo  
             služby a jednotkovú cenu, 

 Podnikatelia, ktorí nemajú povinnosť používať ERP (napr. notári) musia používať pokladnicu v 
súlade so zákonom o ERP  

 
 
 

2. Otázka na seminári k vyobrazeniu pokladničného dokladu- §8 ods.5: 
Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného 
dokladu podľa odsekov 1 a 2, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou 
tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre 
čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc 
toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej 
registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód 
elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak. 
Odpoveď: 

Vyobrazený musí byť kompletný pokladničný doklad, t. j. povinné údaje vrátane aj nepovinných 
údajov. Ide o to, aby zákazník videl, ako má vizuálne kompletný pokladničný doklad vyzerať. 
 
 

3. Stravovanie: 
Príprava a podávanie jedál v závodnej jedálni patrí do kódu  
56.10.1 Jedálne. 
To znamená, že do tohto kódu patria všetky závodné jedálne, ktoré pripravujú (varia) a podávajú jedlá. 
 
Závodné jedálne, ktoré jedlo iba podávajú, nepripravujú (nevaria), jedlá sú pripravované v inej centrálnej 
jednotke, patria do kódu 
56.29 Ostatné jedálenské služby. 
 
Vzhľadom na to, že uvedené služby sa nachádzajú v prílohe č. 1 k zákonu o ERP, je pri ich poskytovaní 
a prijímaní tržieb povinnosť používať ERP. 

 


