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Zmena údajov uvádzaných v knihe ERP 

Chceli by sme Vás upozorniť na nové metodické usmernenie, ktoré vydalo Finančné riaditeľstvo v júli 

2015 v súvislosti so zmenami pri uvádzaní  údajov v knihe ERP s účinnosťou od 1.4.2015 a 1.7.2015. Ide 

o zmeny vo vzore knihy ERP v prílohe č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. o ERP. Cieľom usmernenia je 

vyjasnenie a zjednotenie aplikovaného postupu v prípade aktuálne používaných kníh ERP. 

 

Zmeny údajov 

Od 1.4.2015 došlo k zmene v časti ZÁZNAMY 

SERVISNEJ ORGANIZÁCIE, pričom slová 

„akreditovanou osobou“ sa nahradili slovami 

„Colným úradom Bratislava“.  

Od 1.7.2015 musí podnikateľ v časti 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE – Údaje o servisnej 

organizácii vyplniť okrem základných 

identifikačných údajov o servisnej 

organizácii aj DIČ servisnej organizácie, 

pričom popis musí znieť nasledovne „Obchodné 

meno, adresa trvalého pobytu a daňové 

identifikačné číslo fyzickej osoby alebo 

obchodné meno, sídlo a daňové identifikačné 

číslo právnickej osoby“.  

 

Aktuálne používané knihy ERP 

Aktuálne používané knihy ERP môže 

podnikateľ používať aj naďalej, pričom je ale 

potrebné doplniť informácie podľa nového vzoru, 

a to prelepením pôvodného popisu jeho 

platným znením alebo ručným dopísaním 

chýbajúcich informácií.   

Ako postupovať 

Ak podnikateľ bude používať aktuálnu knihu 

ERP a neupraví údaje, bude v prípade daňovej 

kontroly upozornený a vyzvaný na odstránenie 

tohto nedostatku. Ak tak neučiní  ani na základe 

výzvy daňového alebo colného úradu, bude mu 

uložená pokuta za správny delikt. 

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá 

zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených v 

newsletteri. 
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Kontakt  

Jana Klčová 

Tax Manager 

E-Mail: Jana.Klcova@accace.com 

Tel: +421 2 325 53 000 

O Accace  

Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti 

spracovania účtovníctva, mzdovej agendy a daňového poradenstva. S viac ako 250 zamestnancami a 

1400 klientmi sa radí medzi popredných poskytovateľov poradenských služieb nie len na Slovensku             

ale aj v regióne strednej a východnej Európy. Právne služby poskytuje Accace prostredníctvom 

samostatnej advokátskej kancelárie Accace Legal. 

Aktuálne má Accace 7 pobočiek v Európe a prostredníctvom siete partnerov rozširuje svoje globálne 

pôsobenie. Kancelárie Accace nájdete na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Maďarsku, 

Rumunsku, Poľsku a na Ukrajine.  

Viac na www.accace.sk 
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