ČESTNÉ VYHLÁSENIE

MENO

…................................................................................

PRIEZVISKO

…................................................................................

DÁTUM NARODENIA

…................................................................................

ADRESA TRVALÉHO BYDLISKA

ulica................................................. č. …..................
mesto …......................................... PSČ ...................

OBČIANSKY PREUKAZ ČÍSLO

…...............................................................................

v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov týmto čestne vyhlasujem, že nie som
povinná/ý pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Revúcej používať
elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), pretože (zakrúžkujte možnosť, na základe ktorej nie ste
povinná/ý používať ERP) :
a) nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení
neskorších prepisov (§ 1 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej
pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
289/2008 Z. z.“);
b) neposkytujem službu podľa § 2 písm. j) zákona č. 289/2008 Z. z. uvedenú v prílohe č. 1;
c) predávam tovar uvedený v §3 ods. 2 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z., na ktorý sa nevzťahuje
povinnosť evidovať tržbu ERP;
d) poskytujem služby uvedené v §3 ods. 2 písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z., na ktoré sa
nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu ERP;
V Revúcej dňa …...................

…........................................
podpis
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Prílohy:
k písm. a)
Potvrdenie obce o vlastníctve pozemku, na ktorom pestujem plodiny, prebytky ktorých predávam na
trhových miestach;
k písm. c) a d)
Fotokópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím;
Pomôcka:
Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.
SLUŽBY, NA KTORÉ SA VŤZAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB
V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI
45.20

Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave a údržbe osobných
motorových vozidiel okrem inštalovania dielov a príslušenstiev, ktoré nie sú
súčasťou výrobného procesu

49.39

Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek,
pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských,
prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov

52.21

Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích
priestorov

56.10.1

Jedálne

56.10.9

Ostatné účelové stravovanie

56.21

Dodávka jedál

56.29

Ostatné jedálenské služby

56.30

Služby pohostinstiev

74.20

Fotografické činnosti

77.11

Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem
prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.21

Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa
zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.22

Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe
prenajatej veci

77.29

Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

93.11

Prevádzka športových zariadení, a to len pri prevádzke krytých a nekrytých
kúpalísk

93.13

Fitnescentrá

93.21

Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

96.01

Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem
požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou,
dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka

96.02

Kadernícke a kozmetické služby

96.04

Služby týkajúce sa telesnej pohody

96.09

Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov.".
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