Pripomienky členov Daňového výboru Americkej obchodnej komory v SR k novele zákona o elektronickej registračnej pokladnici
7 zásadných
č.

Pripomienka
k:

1.

Text pripomienky:

K bodu 1, § 2 Navrhujeme doplniť definíciu hraničnej doby odozvy, definovanej v § 2 písm. t), o presný časový úsek.
písm. t)
V § 2 písm. t) navrhujeme definíciu doplniť slovami „časový úsek v trvaní 1 až 2 sekundy, od prvého
pokusu ...“

Typ
pripomienky:
Z – zásadná
O - obyčajná
Z

Odôvodnenie:
V nadväznosti na navrhovanú novelizáciu sa domnievame, že priame definovanie časového úseku ujasní
podnikateľom požiadavky na proces softvérového nastavenia. Definovanie časového úseku v horizonte
1 až 2 sekúnd, by malo zabezpečiť dostatočný čas na spracovanie zadaných údajov a zároveň plynulú
prevádzku ERP systémov.
2.

K bodu 2, § 3
ods. 1

Navrhujeme zmenu znenia § 3 ods. 1 nasledovne: „Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu
do systému e-kasa do 7 kalendárnych dní od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú
správu do systému e-kasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa
považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 7 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia o odstránení
prekážok na strane finančného riaditeľstva na jeho webovom sídle.“
Odôvodnenie:
V nadväznosti na navrhované znenie § 3 ods. 1 sme toho názoru, že podnikatelia, najmä obchodné
reťazce s vysokým počtom ERP, a teda aj s veľkým počtom predajov-dokladov budú mať v prípade
dlhšieho výpadku systému, resp. v návalových obdobiach (napr. pred sviatkami) kapacitný problém s
dodržaním zákonom stanovenej lehoty 48 hodín. Z tohto dôvodu navrhujeme predĺženie/zreálnenie

Z

lehoty na 7 kalendárnych dní, do ktorej sa budú musieť dáta poskytnúť finančnému riaditeľstvu
v prípade výpadku.
3. K bodu 7, §
4a odsek 2,
bod k)

Navrhujeme detailne špecifikovať definíciu „nezameniteľné a neodstrániteľné uloženie“ dátovej
správy v on-line registračnej pokladnici pri prekročení hraničnej doby odozvy alebo pri postupe podľa §
3a ods. 3 a jej dodatočné zaevidovanie v systéme e-kasa podľa § 3 ods. 1, 3 a 7 alebo jej zaslanie do
systému e-kasa podľa § 3a ods. 3,

Z

Odôvodnenie:
Požadujeme detailne špecifikovať definíciu „nezameniteľnosti a neodstrániteľnosti“ v tomto prípade, aby
bolo jednoznačné, aké podmienky musí softvér on-line registračnej pokladne spĺňať. Žiadame tiež
o detailnejšiu špecifikáciu, akým spôsobom bude v rámci certifikácie softvéru on-line registračnej
pokladnice finančné riaditeľstvo posudzovať splnenie tejto požiadavky. Z návrhu zákona vyplýva, že
certifikovaný bude len softvér on-line registračnej pokladne, nie hardvér. Bude táto požiadavka
posudzovaná z pohľadu funkcionality dostupnej obsluhe on-line registračnej pokladne?
4.

K bodu 11, §
8 ods. 1

V § 8 ods. 1 navrhujeme zmenu znenia vety: „Na účely zaslania pokladničného dokladu vyhotoveného
pokladnicou e-kasa klient v elektronickej podobe, je podnikateľ oprávnený spracúvať osobné údaje
kupujúceho, potrebné na zaslanie pokladničného dokladu elektronickou formou.“
Navrhujeme doplniť v rámci novelizácie zákona alebo Metodického pokynu vydaného Finančnou
správou definíciu zaslania pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient v
elektronickej podobe, ktorou nebude definovaná iba adresa elektronickej pošty kupujúceho.
Odôvodnenie:
V nadväznosti na inovácie a aplikované technologické riešenia v nadnárodných spoločnostiach, ako aj
zavedenie zákazníckych centier, resp. virtuálnych databázových riešení sme toho názoru, že zaslanie
pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient v elektronickej podobe, iba
prostredníctvom emailu jednak neprimerane limituje možnosti elektronickej komunikácie s kupujúcim
a taktiež bude mať za príčinu zasielanie obrovského množstva e-mailov/spamov. Z tohto dôvodu
odporúčame širšie definovanie možnosti elektronického doručovania t.j. doručovania viacerými
formami, a nie len prostredníctvom elektronickej pošty.

Z

5.

K bodu 15,
18, 20 a 25
§ 8 ods. 2
§ 8 ods. 7
§ 8a ods. 1 až
2 a 5,
§ 10 ods. 6

V § 8 ods. 2; § 8 ods. 7; § 8a ods. 1 až 2 a 5, ako aj § 10 ods. 6 navrhujeme zmeniť zákonnú formuláciu
„unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby“
nasledovne:

Z

„unikátny identifikátor kupujúceho, v prípade ak je predložený kupujúcim v elektronickej forme
minimálne 7 kalendárnych dní pred zaevidovaním prijatej tržby. Ak zo strany predávajúceho nebude
technicky možné tento údaj vykázať na pokladničnom doklade, predávajúci má možnosť vydať riadnu
DPH faktúru namiesto pokladničného dokladu.“
Odôvodnenie:
Vo viacerých ustanoveniach samotného návrhu novelizácie Zákona o ERP sa uvádza vykazovanie
unikátneho identifikátoru kupujúceho ako povinný údaj. Sme toho názoru, že nie je technicky možné
tento údaj uviesť na pokladničnom doklade, ak je predložený kupujúcim bezprostredne pred
zaevidovaním prijatej tržby. Preto navrhujeme, aby kupujúci predložil unikátny identifikátor
kupujúceho v elektronickej forme, napr. cez zákaznícke centrum alebo iné virtuálne databázové riešenie
predávajúceho, v dostatočnom predstihu, napr. 7 kalendárnych dní pred nákupom, u ktorého sa bude
evidovať prijatá tržba s vystavením pokladničného dokladu obsahujúcim aj identifikátor kupujúceho.
Zároveň, ak zo strany predávajúceho nebude technicky možné tento údaj vykázať na pokladničnom
doklade, navrhujeme pre predávajúceho možnosť vydania riadnej DPH faktúry namiesto pokladničného
dokladu.

6.

K bodu 25
§ 10 ods. 7

Navrhujeme zmenu znenia § 10 ods. 7 nasledovne: „Ak dôjde k poruche on-line registračnej pokladnice
alebo koncového zariadenia je podnikateľ povinný obnoviť prevádzku tejto pokladnice alebo tohto
zariadenia do 7 kalendárnych dní od vzniku poruchy alebo začať používať inú on-line registračnú
pokladnicu alebo iné koncové zariadenie.“.
Odôvodnenie:

Z

V § 2 písm. c) je on-line registračná pokladňa zadefinovaná ako súbor softvérových a hardvérových
prostriedkov zabezpečujúcich komunikáciu so systémom e-kasa pomocou integračného rozhrania. V
nadväznosti na navrhované znenie § 10 ods. 7 preto rozumieme, že 48-hodinová lehota na obnovenie
prevádzky sa týka porúch, ktoré môžu nastať tak na strane softvérových ako aj hardvérových
prostriedkov. V nadväznosti na to očakávame, že nie všetky typy porúch, ktoré pri používaní on-line
registračnej pokladnice môžu vzniknúť, sa budú dať odstrániť v stanovenej lehote 48 hodín. Napríklad
odstránenie niektorých porúch v oblasti softvérového vybavenia elektronických pokladníc si môže
vyžadovať na určitú dobu uzatvorenie všetkých prevádzok. Z tohto dôvodu navrhujeme
predĺženie/zreálnenie lehoty, do ktorej sa budú musieť opravy on-line registračnej pokladne vykonať,
na 7 kalendárnych dní.
7.

K bodu 58,
§ 18ce
Prechodné
ustanovenia
k úpravám
účinným od
1. januára
2019

Navrhujeme zmenu účinnosti navrhovanej novelizácie ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z.
o používaní elektronickej registračnej pokladnice (“Zákon o ERP“)pre existujúce podnikateľské subjekty
na obdobie 12 mesiacov po zverejnení v Zbierke listín.
V ods. 3 navrhujeme za slovami „Podnikateľ, ktorý“ vypustiť slová „predáva pohonné látky podľa
osobitného predpisu26aa) alebo“

Odôvodnenie:
V samotnom návrhu novelizácie Zákona o ERP nie je jasne preddefinované technické nastavenie nových
ERP systémov, t.j. softvérové a hardvérové požiadavky v nadväznosti na novelizáciu zákona. Vzhľadom k
tomu navrhujeme predĺženie termínu, odkedy už budú registrované podnikateľské subjekty povinné
začať používať e-kasa klient, a to na termín najneskôr do 12 mesiacov od zverejnenia v Zbierke listín.
Vzhľadom na komplexnosť a náročnosť technického riešenia podnikatelia nevedia odhadnúť
administratívnu záťaž ani finančnú nákladovosť, ktorú si bude vyžadovať aplikácia zmien v oblasti ERP
systémov. V tejto súvislosti by sme chceli poukázať aj na zdĺhavejší proces nastavovania a schvaľovania
softvérových zmien v nadnárodných spoločnostiach, ktorých sa táto novelizácia taktiež týka, najmä
z dôvodu kompatibility s ostatnými systémami na medzinárodnej úrovni. Taktiež existujú pochybnosti,
či spoločnosti dodávajúce ERP systémy budú schopné zabezpečiť v tak krátkom časovom horizonte
dodanie potrebných hardvérových a softvérových riešení pre nové podnikateľské subjekty, ako aj pre
existujúcich podnikateľov.

Z

V odseku 3 sa navyše zavádza skorší termín používania e-kasa pre hotely, reštaurácie a jedálne, teda
subjekty, u ktorých FRSR identifikovalo masívne výpadky v evidovaní tržieb ERP. Do tejto skupiny pre
skoršie zavedenie sú však zaradené aj podnikateľské subjekty predávajúce pohonné látky, u ktorých
takáto situácia nebola zistená. Nevidíme preto dôvod práve predajcov pohonných hmôt zahrnúť do
skupiny pre skoršie zavedenie systému e-kasa a navrhujeme upraviť odsek 3.

