
Sankcie za chýbajúcu diakritiku na dokladoch z ERP

Požiadavky na pokladnicu upravuje   § 4 zákona o používaní ERP. Podľa   § 4 ods. 2 písm.
b) tretieho bodu zákona o používaní ERP má pokladnica umožňovať vytlačenie všetkých
znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok.

Ak sa pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona jednoznačne zistí a preukáže,
že  pokladnica  neumožňuje  vytlačiť  všetky  znaky  slovenskej  abecedy  a  interpunkčné
znamienka, daňový úrad alebo colný úrad uloží pri prvom zistení porušenia zákona o používaní
ERP pokutu podľa   § 16b ods. 1 písm. a) za správny delikt  podľa   § 16a písm. c) zákona o
používaní ERP.

Ak  podľa  zistenia  daňového úradu pokladnica  umožňuje  vytlačenie  všetkých znakov
abecedy a interpunkčných znamienok, spĺňa ustanovenie § 4 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o
používaní  ERP –  neuvedenie  všetkých  znakov  slovenskej  abecedy  alebo  interpunkčných
znamienok v  časti  zoznamu nakúpeného  tovaru  uvedeného  na pokladničnom doklade bolo
spôsobené nesprávnym nahraním názvu tovaru alebo služby zamestnancami podnikateľa, ale
nie servisnou organizáciou.

V prípade, že časť pokladničného dokladu obsahuje interpunkčné znamienka a ďalšia
časť  pokladničného  dokladu  interpunkčné  znamienka  neobsahuje,  podnikateľ  sa
nedopustil správneho deliktu uvedeného v   § 16a písm. c) zákona o používaní ERP,  daňový
úrad pokutu neuloží.

Pokiaľ  by  však  neuvedenie  všetkých  znakov  slovenskej  abecedy  a  interpunkčných
znamienok mohlo viesť k zámene tovaru alebo služby za iný tovar alebo službu, daňový
subjekt sa dopustí správneho deliktu a daňový alebo colný úrad uloží pokutu.

Ak  je  možné  predaný  tovar  (napr.  „makovy  kolacik“,  „cokolada“)  jednoznačne
identifikovať a nie je možné ho zameniť s iným tovarom alebo službou, zamestnanec správcu
dane pri prvom zistení upozorní podnikateľa na tento nedostatok a uloží mu opatrenie s
termínom  jeho  splnenia,  aby  tovar  označil  správne  a  daňový  alebo  colný  úrad  pokutu
neuloží. V prípade, že pri opakovanej kontrole dodržiavania ustanovení zákona o používaní
ERP nebudú názvy tovaru na pokladničnom doklade uvedené so všetkými znakmi slovenskej
abecedy  a  interpunkčnými  znamienkami,  uloží  daňový  úrad alebo  colný  úrad  pokutu za
porušenie   § 8 ods. 3 podľa   § 16b ods. 1 písm. b) zákona o používaní ERP od 100 € do 3 300 €.

Ak  na  pokladničnom  doklade  predloženom  na  kontrolu  sú  základné  údaje  o
podnikateľovi, ako je obchodné meno, sídlo a predajné miesto podnikateľa bez interpunkčných
znamienok a tieto údaje o podnikateľovi sú rozdielne s údajmi zapísanými v obchodnom registri,
považuje sa toto zistenie za správny delikt podľa   § 16a písm. f) zákona, za ktorý správca dane
uloží pokutu podľa   § 16b ods. 1 písm. a) zákona o používaní ERP. 
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