Aktuálne otázky a odpovede k ERP
1. Prijímanie tržby v hotovosti a používanie registračnej pokladnice
Prevádzkujeme hotel, kde sme už zaobstarali pokladnicu s fiškálnou pamäťou na predaj tovaru
na recepcii. Zároveň však prenajímame aj nebytové priestory. Nájomníci nám väčšinou platia v
hotovosti do učtárne. Vystavujeme im príjmové pokladničné doklady. Taktiež aj za faktúry za
vykurovanie a energie. Prosím Vás, môžeme takto pokračovať aj v novom roku, alebo nám
nájomníci musia platiť na účet? Taktiež podnikatelia - FO môžu prijímať platbu v hotovosti, keď
nemajú reg. pokladňu ani bankový účet?

Odpoveď k používaniu ERP na prijímanie úhrad (platieb) v hotovosti za prenájom
nebytových priestorov
Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene
a doplnení zákona SNR 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 (ďalej len „zákon o
ERP“) s účinnosťou od 1. januára 2012 je povinný každý podnikateľ, ktorý prijíma tržby za tovar
a služby uvedené na prílohe č. 1 zákona o ERP v hotovosti evidovať
v elektronickej registračnej
pokladnici (ďalej len „ERP“) .
Povinnosť evidovať prijaté tržby v ERP sa nevzťahuje na ubytovacie služby z dôvodu, že tieto služby
nie sú uvedené na prílohe č. 1 zákona o ERP.
Pre úplnosť je potrebné uviesť, že ak v rámci ubytovacích služieb poskytuje podnikateľ aj reštauračné
služby alebo aj iné doplnkové služby, na ktoré sa síce vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP (napr.
parkovanie, čistenie šatstva, žehlenie), ale keďže sú poskytované v rámci ubytovacích služieb, t. j. tieto
tvoria súčasť ceny za ubytovanie, prijaté tržby za takto poskytnuté doplnkové služby nie je povinnosť
evidovať v ERP.
Ak by tieto doplnkové služby boli poskytované samostatne, t. j. bez ubytovania (napr. zákazník nie je
ubytovaný, ale sa zastaví na obed, večeru, raňajky) v tomto prípade už prijatú tržbu za predaj jedla
(raňajky, obed, večera) v hotovosti je povinný podnikateľ evidovať v ERP. Rovnako je povinný
podnikateľ evidovať tržby prijaté v hotovosti v ERP za predaj napr. drogistického tovaru, drobných
pochutín alebo iného tovaru umiestnených ako ponuku na predaj v priestoroch recepcie hotela.
Ak ide o príjem ako úhradu za prenájom bytových alebo nebytových priestorov od nájomcov, ani tieto
služby nie sú uvedené na prílohe č. 1 zákona o ERP. To znamená, že príjem za prenájom nebytových
priestorov nie je podnikateľ povinný evidovať v ERP. Podnikateľ pri prijímaní úhrad za prenájom
nebytových priestorov postupuje po 1. januári 2012 rovnako ako prijímal a evidoval prijaté platby za
prenájom do 31. decembra 2011, t.j. prostredníctvom pokladne v učtárne prenajímateľa. Nájomca
dostane od prenajímateľa potvrdenie o zaplatení nájomného kópiu príjmového pokladničného
dokladu.
Rovnako podnikateľ nemá povinnosť evidovať v ERP platby za úhrada faktúr za vykurovanie
a spotrebu elektrickej energie z dôvodu, že tieto služby nie sú uvedené na prílohe č. 1 zákon o ERP.

© 2012 Congesbergh, s.r.o.
strana 1

2. Evidencia tržieb za predaj nehnuteľností
Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom nehnuteľností. Sme povinní evidovať prijatú tržbu za a predaj
nehnuteľností v ERP? Ako posudzovať predaj nehnuteľnosti z hľadiska evidencie tržieb prijatých za predaj
nehnuteľností, ide o tovar alebo o službu?

Odpoveď:
Podľa § 2 písm. i) zákona o používaní ERP je tovarom akýkoľvek výrobok polotovar, materiál alebo
surovina predávaný podnikateľom. Podľa § 2 písm. j) zákona o používaní ERP službou sa rozumie
služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností uvedená na prílohe č. 1 tohto zákona.
Podľa týchto definícii nehnuteľnosť nie je tovarom, ale službou. Predaj nehnuteľnosti sa považuje za
službu, ktorá však nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP. A preto tržbu prijatú v hotovosti za
predaj nehnuteľností nie je povinnosť evidovať v ERP.

3. Používanie ERP, ak nie je povinnosť evidovať tržby v ERP
Naša spoločnosť poskytuje - služby, ktorých tržby nie je povinnosť podľa zákona o používaní ERP evidovať
v ERP. Z dôvodu opatrnosti voči zamestnancom, ktorí prijímajú tržby za poskytnuté služby spoločnosť obstarala
a sprevádzkovala ERP v súlade so zákonom o ERP. Je naša spoločnosť povinná pri evidencii tržieb v ERP
povinná dodržiavať zákon o ERP v plnom rozsahu ?

Odpoveď:
Zákon o používaní ERP upravuje postup používania ERP len v prípadoch, ak podnikateľ je povinný
vzhľadom na predmet podnikania, t.j. predáva tovar alebo poskytuje služby uvedené na prílohe č. 1
tohto zákona a tržby prijíma v hotovosti. Zákon neupravuje prípady, tzv. dobrovoľného používania ERP
na evidenciu tržieb. V takýchto prípadoch sa nevyžaduje povinnosť dodržiavať zákon o používaní
ERP. Zároveň však poznamenávame, že takýto pokladničný doklad, ktorý nebude spĺňať náležitosti
zákona o používaní ERP nemožno uznať ako faktúru za dodaný tovar alebo službu v súlade s § 71
ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na odpočítanie
dane podľa § 49 zákona o DPH.

4. Používanie ERP pri rôznych stavebných prácach


Živnostník, ktorý montuje a opravuje plastové okná, vykonáva aj drobné stavebné práce,
ako je údržba objektov, podlahy – všetky tieto služby sú stavebného charakteru. Platby za
tieto vykonané práce prijíma v hotovosti alebo aj bezhotovostne v prospech bankového
účtu. Je povinný používať na evidenciu tržieb ERP?

Odpoveď:
Zákon o ERP obsahuje prílohu č. 1, v ktorej sú uvedené služby, na ktoré sa jednoznačne vzťahuje
povinnosť evidovať prijaté tržby za tieto poskytnuté služby v ERP. Medzi týmito službami nie sú
uvedené služby stavebného charakteru, presnejšie montáž a oprava plastových okien a vykonávanie
drobných stavebných úprav objektov. To znamená, že tento živnostník nie je povinný evidovať prijaté
tržby za poskytnuté služby v ERP. Zároveň však je potrebné uviesť, že osoba, ktorá takého platby
poukazuje v hotovosti živnostníkovi a ich výška presiahne sumu 5 000 eur, je povinná z hľadiska ich
zdanenia podľa § 49a ods. 8 zákona o dani z príjmov oznámiť správcovi dane ich vyplatenie.
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Podnikateľ vykonáva stavebné práce, ako sú položenie zámkovej dlažby, výmenu
kúpeľného jadra v panelákovom byte, rekonštrukcie a opravy domov. Platby za vykonané
práce podnikateľ doteraz prijíma v hotovosti. Od 1. januára 2012 platby za tieto stavebné
práce bude naďalej prijímať len v hotovosti. Je povinný na evidenciu týchto tržieb od 1.
januára 2012 používať ERP podľa zákona o ERP?

Odpoveď:
Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb prijímaných v hotovosti alebo inými platobnými
prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť prostredníctvom ERP, sú uvedené v § 2 písm. l) vyhlášky,
pričom každá služba má presne označenie podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností.
Označenie služieb a presný názov služby je uvedený na prílohe č. 1 zákona o ERP. Pokiaľ služba, ktorú
živnostník vykonáva, nie je uvedená na prílohe č. 1, podnikateľ nemá povinnosť prijaté tržby za
vykonané stavebné práce evidovať v ERP. Takými službami, ktoré nie sú uvedené na prílohe č. 1
zákona o ERP, sú remeselné práce charakteru stavebných prác, ale aj oprava práčok, stolárske práce.
To znamená, že povinnosť evidovať tržby na ERP sa nevzťahuje na tržby prijaté v hotovosti za
remeselné práce, a to ani na faktúry zaplatené v hotovosti alebo iným platobnými prostriedkami
nahrádzajúcimi hotovosť. Rovnako nie je povinnosť evidovať tržby prijaté v hotovosti za poskytované
služby zákazníkom, ako je tlač vizitiek, rôznych tlačív, svadobných oznámení, a to z dôvodu, že nie sú
uvedené na prílohe č. 1 zákona o ERP.
Aj tomto prípade sa na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá za tieto prijaté služby uhrádza platby
v hotovosti fyzickej osobe, vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 49a ods. 8 zákona o dani z príjmov,
ak ich výška v hotovosti za príslušný kalendárny rok presiahne sumu 5 000 € jednej fyzickej osobe.
Poznamenávame, že oznamovaciu povinnosť podľa § 49a ods. 8 zákona o dani z príjmov vykoná
táto osoba už za kalendárny rok 2011 najneskôr do 31. marca 2012.

Spracoval: Ing. Juraj Jurčík, MBA
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