
 
 

Stanovisko k používaniu elektronickej registračnej 

pokladnice po uplynutí časovej platnosti certifikátu 

 

Z dôvodu Vašich častých otázok a dotazov týkajúcich sa používania elektronických 

registračných pokladníc (ERP) po uplynutí doby certifikátu, sme sa rozhodli zverejniť naše 

stanovisko aj na túto tému. Veríme, že Vám pomôže, aby ste vedeli ako správne postupovať 

v súlade so zákonom a ako správne poradiť a poskytnúť informácie Vašim zákazníkom. 

 

1. Právna úprava 

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. §7 Uvedenie elektronickej registračnej pokladnice do 

prevádzky ods. 1 písmeno b) predloží podnikateľ daňovému úradu aj kópiu certifikátu ERP 

s tým, že tento certifikát je predajca ERP povinný odovzdať podnikateľovi pri kúpe ERP. 

Podľa §4 Požiadavky na ERP ods. 1 písmeno a) je možné používať iba typ ERP, na 

ktorý akreditovaná osoba vydala certifikát podľa zákona č. 289/2008 Z. z. 

 

2. Časová a legislatívna platnosť certifikátov ERP 

Certifikát k fiskálnej pokladnici má časovú a legislatívnu platnosť. Časová platnosť je 

dôležitá v prípade, že sa pokladnica prvý krát registruje na Daňovom úrade. Je úlohou 

každého výrobcu/dovozcu/distribútora dodať s novou ERP certifikát, ktorý je platný tak 

z hľadiska času ako aj legislatívy. Ak certifikát stratí časovú platnosť, je povinnosťou  

výrobcu/dovozcu/distribútora recertifikovať svoju ERP a získať nový certifikát, inak nemôže 

predávať nové ERP.   

Ak je už ERP prihlásená na DÚ, má pridelený DKP a certifikátu počas užívania ERP 

skončí časová platnosť, pre podnikateľa to neznamená žiadnu povinnosť navyše, ak je 

certifikát platný podľa súčasnej legislatívy t. j. podľa zákona č. 289/2008 Z. z. V prípade, že 

pôvodný majiteľ sa rozhodne predať pokladnicu a nový majiteľ ju ide prihlásiť na DÚ musí 

mať platný certifikát. 

V prípade, že ste náš partner a máte skladom pokladnicu, ktorá ešte nie je prihlásená 

na DÚ a doba platnosti jej certifikátu už uplynula, ste povinný certifikát vymeniť. Certifikát, 

ktorému vypršala časová platnosť je potrebné zakúpiť na obchodnom oddelení ELCOM. 

Ceny certifikátov nájdete v aktuálnom Cenníku obchodného tovaru. Upozorňujeme, že 

v prípade straty certifikátu podnikateľom, je vydanie nového náhradného certifikátu 

spoplatnené podľa aktuálneho cenníka, ktorý nájdete na našej webovej stránke 

www.elcom.eu v sekcii Podpora/Cenníky/Cenník obchodného tovaru. 

http://www.elcom.eu/podpora/cenniky/CennikObchodnehoTovaru
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