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Vedenie firiem, 70.21 Sluby v oblasti styku a komunikácie s verejnosou, 70.22 Poradenské sluby v oblasti
podnikania a riadenia, 71.11 Architektonické èinnosti,
71.12 Ininierske èinnosti a súvisiace technické poradenstvo, 71.20 Technické testovanie a analýzy, 73.11
Reklamné agentúry, 73.12 Predaj vysielacieho èasu,
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky, 74.10 pecializované dizajnérske èinnosti, 74.30 Prekladate¾ské a tlmoènícke èinnosti, 75.00 Veterinárne èinnosti, 78.10
Èinnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania,
78.20 Èinnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu urèitú, 78.30 Ostatné poskytovanie ¾udských zdrojov, 79.11 Èinnosti cestovných agentúr,
79.12 Èinnosti cestovných kancelárií, 79.90 Ostatné
rezervaèné sluby a súvisiace èinnosti, 80.10 Súkromné bezpeènostné sluby, 80.20 Sluby spojené s prevádzkovaním bezpeènostných systémov, 80.30 Pátracie sluby, 86.10 Èinnosti nemocníc, 86.21 Èinnosti
veobecnej lekárskej praxe, 86.22 Èinnosti peciálnej
lekárskej praxe, 86.23 Zubná lekárska prax, 86.90
Ostatná zdravotná starostlivos, 93.11 Prevádzka
portových zariadení, s výnimkou prevádzky krytých
a nekrytých kúpalísk, 93.12 Èinnosti portových klubov, 95.11 Oprava poèítaèov a periférnych zariadení,
95.12 Oprava komunikaèných zariadení, 95.21 Oprava spotrebnej elektroniky, 95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu, 95.23 Oprava
obuvi a koeného tovaru, 95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení, 95.25 Oprava hodín, hodiniek
a perkov, 95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, 96.03 Pohrebné a súvisiace sluby a 96.09 Ostatné osobné sluby, a to len pri opatrovate¾ských slubách domácich zvierat, pri èinnosti
hotelov pre zvieratá, pri slubách svadobných kancelárií a pri èinnosti túdií poskytujúcich tetovanie a piercing v znení úèinnom od 1. januára 2015, je povinný zaèa pouíva elektronickú registraènú pokladnicu
najneskôr od 1. apríla 2015.

Èiastka 102

(2) Podnikate¾, ktorému vznikla povinnos pouíva
elektronickú registraènú pokladnicu pred 1. januárom
2015, môe zaèa pouíva virtuálnu registraènú pokladnicu najskôr od 1. januára 2016.
(3) Podnikate¾, ktorému vznikne povinnos pouíva
elektronickú registraènú pokladnicu prvýkrát v období
od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluby, ktoré sú uvedené v prílohe
è. 1 v znení úèinnom do 31. decembra 2014, môe zaèa
pouíva virtuálnu registraènú pokladnicu najskôr od
1. januára 2016.
(4) Certifikát vydaný akreditovanou osobou výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi elektronickej registraènej pokladnice pred 1. aprílom 2015 zostáva v platnosti.
(5) Ak proces certifikácie bol akreditovanou osobou
zaèatý pred 1. aprílom 2015, dokonèí sa pod¾a predpisov úèinných do 31. marca 2015.
(6) Ak výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registraènej pokladnice nebude ma od 1. januára
2015 do 31. marca 2015 certifikát, ktorý deklaruje splnenie poiadavky pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) devätnásteho bodu, vydá vyhlásenie, ktorým deklaruje splnenie
tejto poiadavky. Predajca elektronickej registraènej
pokladnice alebo fiskálnej tlaèiarne je povinný odovzda podnikate¾ovi pri ich kúpe kópiu vyhlásenia pod¾a prvej vety.
(7) Na úèely pridelenia daòového kódu elektronickej
registraènej pokladnice, ktorá nebude ma od 1. januára 2015 certifikát, ktorý deklaruje splnenie poiadavky pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) devätnásteho bodu, podnikate¾
predloí
kópiu
certifikátu
elektronickej
registraènej pokladnice pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) a vyhlásenie výrobcu, dovozcu alebo distribútora pod¾a odseku 6..
56. Príloha è. 1 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 1
k zákonu è. 289/2008 Z. z.

SLUBY, NA KTORÉ SA VZAHUJE POVINNOS EVIDENCIE TRIEB
V ELEKTRONICKEJ REGISTRAÈNEJ POKLADNICI
ALEBO VO VIRTUÁLNEJ REGISTRAÈNEJ POKLADNICI
45.20
45.40
49.32
49.39
52.21
55.10
55.20
55.30
55.90
56.10
56.21

Oprava a údrba motorových vozidiel
Predaj, údrba a oprava motocyklov a ich dielov a prísluenstva
Taxisluba
Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek,
lyiarskych vlekov, ak nie sú súèasou mestských, prímestských alebo ve¾komestských
prepravných systémov
Ved¾ajie èinnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
Hotelové a podobné ubytovanie
Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
Ostatné ubytovanie
Retauraèné èinnosti a mobilný predaj jedál
Dodávka jedál
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56.29
56.30
65.11
65.12
69.10
69.20
70.10
70.21
70.22
71.11
71.12
71.20
73.11
73.12
73.20
74.10
74.20
74.30
75.00
77.11
77.21
77.22
77.29
78.10
78.20
78.30
79.11
79.12
79.90
80.10
80.20
80.30
86.10
86.21
86.22
86.23
86.90
93.11
93.12
93.13
93.21
95.11
95.12
95.21
95.22
95.23
95.24

Zbierka zákonov è. 333/2014

Strana 2705

Ostatné jedálenské sluby
Sluby pohostinstiev
ivotné poistenie
Neivotné poistenie
Právne èinnosti
Úètovnícke a audítorské èinnosti, vedenie úètovných kníh; daòové poradenstvo
Vedenie firiem
Sluby v oblasti styku a komunikácie s verejnosou
Poradenské sluby v oblasti podnikania a riadenia
Architektonické èinnosti
Ininierske èinnosti a súvisiace technické poradenstvo
Technické testovanie a analýzy
Reklamné agentúry
Predaj vysielacieho èasu
Prieskum trhu a verejnej mienky
pecializované dizajnérske èinnosti
Fotografické èinnosti
Prekladate¾ské a tlmoènícke èinnosti
Veterinárne èinnosti
Prenájom a lízing automobilov a ¾ahkých motorových vozidiel okrem prenájmu pod¾a zmluvy
o kúpe prenajatej veci
Prenájom a lízing rekreaèných a portových potrieb okrem prenájmu pod¾a zmluvy o kúpe
prenajatej veci
Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu pod¾a zmluvy o kúpe prenajatej veci
Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnos okrem prenájmu pod¾a
zmluvy o kúpe prenajatej veci
Èinnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
Èinnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu urèitú
Ostatné poskytovanie ¾udských zdrojov
Èinnosti cestovných agentúr
Èinnosti cestovných kancelárií
Ostatné rezervaèné sluby a súvisiace èinnosti
Súkromné bezpeènostné sluby
Sluby spojené s prevádzkovaním bezpeènostných systémov
Pátracie sluby
Èinnosti nemocníc
Èinnosti veobecnej lekárskej praxe
Èinnosti peciálnej lekárskej praxe
Zubná lekárska prax
Ostatná zdravotná starostlivos
Prevádzka portových zariadení
Èinnosti portových klubov
Fitnescentrá
Èinnosti lunaparkov a zábavných parkov
Oprava poèítaèov a periférnych zariadení
Oprava komunikaèných zariadení
Oprava spotrebnej elektroniky
Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
Oprava obuvi a koeného tovaru
Oprava nábytku a domácich zariadení
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95.25
95.29
96.01
96.02
96.03
96.04
96.09
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Oprava hodín, hodiniek a perkov
Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Pranie a chemické èistenie textilných a kouinových výrobkov okrem poièiavania bielizne,
pracovných odevov, vecí súvisiacich s práèovòou, dodávky plienok a poskytovania pracích
a èistiacich sluieb u zákazníka
Kadernícke a kozmetické sluby
Pohrebné a súvisiace sluby
Sluby týkajúce sa telesnej pohody
Ostatné osobné sluby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovate¾ských slubách domácich
zvierat, pri èinnosti hotelov pre zvieratá, pri slubách svadobných kancelárií a pri èinnosti
túdií poskytujúcich tetovanie a piercing..

57. V prílohe è. 3 èasti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová akreditovanou osobou nahrádzajú
slovami Colným úradom Bratislava.

predpisu.37ab) V zozname sa uvedú údaje pod¾a osobitného predpisu.37ac).

58. Ak sa v iných veobecne záväzných právnych
predpisoch pouíva pojem elektronická registraèná
pokladnica rozumie sa tým aj virtuálna registraèná
pokladnica.

37ab) § 30c zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 333/2014
Z. z.
37ac
) § 30c ods. 6 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona
è. 333/2014 Z. z..

Èl. XI

Èl. XII

Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona è. 384/2011 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z., zákona
è. 235/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z., zákona è. 218/2013 Z. z., zákona
è. 435/2013 Z. z., zákona è. 213/2014 Z. z. a zákona
è. 218/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 52 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Finanèné riadite¾stvo na svojom webovom sídle
zverejòuje zoznam daòových subjektov, ktoré uplatnili
odpoèet výdavkov na výskum a vývoj pod¾a osobitného

Poznámky pod èiarou k odkazom 37ab a 37ac znejú:

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2014
okrem èl. I, èl. II, èl. IV a VI, § 10 písm. a) a c) v èl. VIII,
èl. IX bodov 1 a 4 a 7, èl. X bodu 4, § 2 písm. x) èas vety
pred bodkoèiarkou v bode 8, bodov 11, 24, § 8 ods. 4 prvej vety v bode 31, bodov 48 a 49, § 16b ods. 7 prvej a
tretej vety v bode 50, bodov 51, 52, 54 a 56 a èl. XI, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2015, a okrem èl.
III, § 10 písm. b) v èl. VIII a èl. X bodov 1 a 3, 5 a 7, § 2
písm. x) èasti vety za bodkoèiarkou v bode 8, bodov 9,
10, 12 a 23, 25 a 30, § 8 ods. 4 poslednej vety v bode
31, bodov 32 a 47, § 16b ods. 7 poslednej vety v bode
50 a bodov 53, 57 a 58, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. apríla 2015.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

