
 
 

                   

 

 

 

 

 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 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 neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony 

 

1. Stručný popis návrhu, cieľ a obsah materiálu 

Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvom financií SR na 

základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018.  

▪ Cieľom návrhu zákona je, aby podnikatelia boli povinní na účely evidencie prijatých tržieb používať 
registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude prepojená so systémami finančnej 
správy, tzv. systém e-kasa.  

▪ Predkladateľ zákona uvádza, že systém e-kasa umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj 
virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov 
v reálnom čase, ako aj v offline režime.  

▪ Systém e-kasa okrem toho umožní finančnej správe vykonávať prehľad a triedenie získaných dát 
a ich využitie za účelom kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona, ako aj na účely daňovej 
kontroly. 

▪ Návrh zákona má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, najmä z dôvodu nutnosti meniť 
hardware na väčšine súčasných zariadení. 

Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2019. 

2. Postoj APZ k návrhu zákona 

APZ odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie po zapracovaní pripomienok.   

3. Zdôvodnenie postoja APZ 

Predkladaná ostatná verzia novely zákona vznikla ako výsledok intenzívnej snahy predstaviteľov Finančnej 
správy spolu s odbornou verejnosťou cieľom ktorej bolo vyriešiť problémové oblasti pôvodného návrhu 
novely zákona. Zhoda s predloženými pripomienkami, ktoré predložila APZ, bola potvrdená na rozporovom 
konaní na MF za účasti štátnej tajomníčky. V rozporovom konaní boli prijaté všetky nami predložené 
pripomienky, až na jedinú, ktorá sa týka termínu povinnosti pre podnikateľov zaobstarať si nové zariadenia 
podľa uverejnenej novely zákona 289/2008 Z. z.. 
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Problém nastal pri vypracovávaní paragrafového znenia zákonných úprav, ktoré prebiehalo bez účasti 

zástupcov APZ a odbornej verejnosti. Nové paragrafové znenie novely zákona 289/2008 Z. z. obsahuje 

viacero zásadných nedostatkov, nepresností a nedorozumení, ktoré je potrebné upraviť tak, aby táto novela 

dokázala skutočne naplniť očakávania správcu dane v oblasti lepšieho výberu daní, zabezpečiť bezpečnosť 

systému na maximálnu možnú úroveň, maximálne využiť technické riešenia a zariadenia, ktoré podnikatelia 

dnes používajú, zabezpečiť jednoduchosť používania, znížiť náklady na zavedenie a prevádzku systému pre 

podnikateľov, aj pre štát. 

Problematika je pomerne rozsiahla a odborná, preto v predmetnej úprave zákona veľmi záleží na detailoch 

riešenia, aj paragrafového znenia. Ďalej navrhujeme overené riešenia, ktoré používajú najvyspelejšie 

systémy kontroly daní, prostredníctvom ktorých by sme chceli významne zvýšiť kvalitu a bezpečnosť 

systému na svetovú úroveň poznatkov v tejto oblasti.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  


