
 

                                                                               
 
 
 

    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

Informácia  
k povinnosti používania virtuálnej registračnej pokladnice 

 a elektronickej registračnej pokladnice 
 

            Zákonom  č. 333/2014 Z. z.  zo dňa  30. októbra 2014 sa  v Čl. X  mení a dopĺňa 

zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a 

doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o 

zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších  predpisov  v  z. n. p. 

(ďalej len „novela zákona“).  

           Časť  Čl. X novely zákona týkajúca sa  elektronickej registračnej pokladnice (ďalej 

„ERP“) nadobúda účinnosť  od 1. januára 2015 a časť ustanovujúca podmienky pre 

používanie virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej „VRP“) nadobúda účinnosť od 1. apríla 

2015.  

   

            Prvou, hlavnou podstatou novely zákona je zavedenie novej formy evidovania 

hotovostných tržieb, a to prostredníctvom  VRP. Novela zákona teda  dáva podnikateľovi  

možnosť výberu, či pri predaji tovaru alebo poskytovaní vymedzených služieb bude používať 

ERP  alebo VRP. Druhou podstatou novely zákona  je rozšírenie prílohy č. 1 k zákonu č. 

289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení  účinnom od 1. januára 2015 (ďalej „zákon o ERP“) 

o nové služby, na ktoré sa  vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP alebo vo VRP.   

 

 Ide o nasledovné   nové, v prílohe č. 1 doplnené služby: kód 45.20 Oprava a údržba 

motorových vozidiel (tento kód sa rozšíril l o nákladné vozidlá; do 31. decembra 2014 platilo 

len pre opravu a údržbu osobných motorových vozidiel),  45.40 Predaj, údržba a oprava 

motocyklov a ich dielov a príslušenstva, 49.32 Taxislužba, 55.10 Hotelové a podobné 

ubytovanie, 55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie, 55.30 Autokempingy, táboriská a 

miesta pre karavány, 55.90 Ostatné ubytovanie, 56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj 

jedál  (platí pre celú triedu 56.10; do 31. decembra 2015 platilo len pre jedálne a ostatné 

účelové stravovanie),  65.11 Životné poistenie, 65.12 Neživotné poistenie, 69.10 Právne 

činnosti, 69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové 

poradenstvo, 70.10 Vedenie firiem, 70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie 

s verejnosťou, 70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia, 71.11 

Architektonické činnosti, 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, 71.20 

Technické testovanie a analýzy, 73.11 Reklamné agentúry, 73.12 Predaj vysielacieho času, 

73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky, 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti, 74.30 

Prekladateľské a tlmočnícke činnosti, 75.00 Veterinárne činnosti, 78.10 Činnosti agentúr 

sprostredkujúcich zamestnania, 78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na 

dobu určitú, 78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov, 79.11 Činnosti cestovných 

agentúr, 79.12 Činnosti cestovných kancelárií, 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace 



činnosti, 80.10 Súkromné bezpečnostné služby, 80.20 Služby spojené s prevádzkovaním 

bezpečnostných systémov, 80.30 Pátracie služby, 86.10 Činnosti nemocníc, 86.21 Činnosti 

všeobecnej lekárskej praxe, 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe, 86.23 Zubná lekárska 

prax, 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť, 93.11 Prevádzka športových zariadení (platí už 

pre celú triedu 93.11; do 31. decembra 2014 platilo len na prevádzku krytých a nekrytých 

kúpalísk), 93.12 Činnosti športových klubov, 95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení, 

95.12 Oprava komunikačných zariadení, 95.21 Oprava spotrebnej elektroniky, 95.22 Oprava 

domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu, 95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru, 

95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení, 95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov, 95.29 

Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, 96.03 Pohrebné a súvisiace služby a 

96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách 

domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri 

činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing (v rámci tohto kódu sa rozšíril okruh 

ostatných osobných služieb o nové služby; do 31. decembra 2014  platilo len na strihanie 

psov).  

 
Poznámka: 

VRP môžu používať všetci podnikatelia, tak pri predaji tovaru, ako aj pri poskytovaní služieb 

uvedených v prílohe č. 1 zákona o ERP. Keďže pre používanie VRP je stanovené obmedzenie 

(limit vydaných pokladničných dokladov vyhotovených VRP nesmie byť za jeden mesiac 

vyšší ako 1000),  podnikateľ si musí sám zvážiť a rozhodnúť, ktorý typ pokladnice bude pre 

neho najvhodnejší.  Zároveň podnikateľ má  aj možnosť  súbežne používať ERP spolu s VRP.  

  

 

I. Povinnosť používať ERP a VRP 

  

 a)   Používanie  ERP a VRP u podnikateľov poskytujúcich nové služby 

 

            Bez ohľadu na to, že príloha č. 1 k zákonu o ERP nadobúda účinnosť od 1. januára 

2015, v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 18cb ods. 1 novely zákona podnikateľ 

poskytujúci nové služby môže použiť ERP od 1. januára 2015 najneskôr však od 1. apríla 

2015. To znamená, že na obstaranie, registráciu a uvedenie ERP do prevádzky má podnikateľ 

časový limit od 1. januára 2015 do 31. marca 2015.  Podnikateľ sa súčasne môže rozhodnúť 

pre použitie  VRP, ale  až  najskôr   od 1. apríla 2015.   

            

           Z uvedeného vplýva,  že v medziobdobí (od 1.1.2015 do 31.3.2015) podnikateľ 

poskytujúci nové služby nemusí začať používať ERP. K tržbám prijatých v hotovosti za 

poskytnutie  nových  služieb  bude v tomto období  zákazníkom môcť  vydávať   ešte   

príjmové   doklady.  

           Od  1. apríla 2015 má tento  podnikateľ  k novým službám už  povinnosť používať 

ERP alebo sa rozhodne pre používanie VRP.   

 

 

Príklad č. 1 

Podnikateľ poskytujúci veterinárne služby v roku 2014 nepoužíva ERP, nakoľko veterinárne 

služby neboli uvedené v prílohe č. 1 k zákonu o ERP. K prijatým tržbám vydáva príjmové 

doklady. Odkedy má podnikateľ  povinnosť začať používať ERP  a od kedy VRP ?    

 



Vzhľadom na to že veterinárne služby sú medzi novými službami,  používať ERP má 

podnikateľ povinnosť až  od 1.4.2015, pričom od tohto dátumu sa môže rozhodnúť aj pre 

používanie  VRP.  

 

Príklad č. 2 

Spoločnosť od 1.2.2015 začne prevádzkovať športové zariadenie – zimný štadión, ktorý bude 

pre verejnosť prístupný počas celého roka. Prevádzkovateľ chce na evidovanie tržieb 

používať ERP. Môže ju začať používať ešte pred 1.4.2015 alebo musí až od tohto dátumu ? 

 

Keďže najneskorší termín na začatie používania  ERP je 1.4.2015, podnikateľ – 

prevádzkovateľ športového zariadenia sa môže rozhodnúť pre ERP aj pred týmto termínom.  

 

                     b)   Používanie VRP u podnikateľov,  ktorým  vznikla  povinnosť používať     

                           ERP pred 1. januárom 2015 

            

             Podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť používať ERP pred 1. januárom 2015, 

v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 18cb ods. 2 novely zákona  môžu začať používať 

VRP najskôr od 1. januára 2016.  

              

            To znamená, že všetci súčasní podnikatelia, ktorí už používajú ERP  nebudú môcť  

prejsť na   VRP od 1. apríla 2015,  ale až od  1. januára 2016.   

 

Príklad č. 3   

V roku 2014 podnikateľ predávajúci tovar k tržbám prijatých v hotovosti používa ERP. 

Podnikateľ má jednu predajňu, v rámci ktorej má umiestnenú ERP. Podnikateľ by chcel 

v roku 2015  okrem  používania ERP  používať aj VRP. Bude môcť podnikateľ  pri predaji 

tovaru na jednom predajnom mieste súčasne používať ERP a aj VRP ?     

 

Tento podnikateľ sa bude môcť rozhodnúť pre používanie VRP až  od 1.1.2016. To znamená, 

že do konca roku 2015 bude na evidovanie tržieb prijatých v hotovosti z predaja tovaru 

používať iba ERP a od 1.1.2016 už bude môcť v rámci jedného predajného miesta (predajne) 

používať okrem ERP aj VRP.  

 

Príklad č. 4 

Fyzická osoba v roku 2014 vykonáva dve podnikateľské činnosti. Jednou je predaj tovaru, pri 

ktorom  k tržbám prijatých v hotovosti používa ERP. Druhou podnikateľskou činnosťou je 

poskytovanie účtovných služieb, pri ktorých k hotovostným tržbám výhotovuje príjmové 

doklady. Musí pri účtovných službách tiež používať ERP, alebo sa môže rozhodnúť hneď  pre 

VRP ?      

      

        Keďže v prípade účtovných služieb ide o nové služby uvedené v prílohe č. 1 v znení 

účinnom od 1.1.2015, tržby prijaté v hotovosti za poskytnutie týchto služieb podnikateľ 

nemusí do 31.3.2015 evidovať v ERP,   k prijatým tržbám   môže  vydávať ešte príjmové 

doklady.         

         Od  1.4.2015 tržby prijaté  za poskytnutie účtovných služieb bude  podnikateľ  už  

povinný evidovať v ERP alebo sa  v prípade týchto služieb  rozhodne pre VRP.      

         Ak sa podnikateľ rozhodne pre VRP, v danom prípade v roku 2015  bude podnikateľ 

používať ERP k tržbám prijatých z predaja tovaru a VRP k účtovným službám. 

          Pre evidovanie tržieb prijatých z predaja tovaru prostredníctvom VRP bude  podnikateľ 

mať možnosť sa  rozhodnúť až od 1.1.2016.  



 

c)    Používanie  VRP   u   podnikateľov,  ktorým  vznikne  povinnosť  používať          

       ERP  prvýkrát  v období  od 1. januára 2015  do 31. marca 2015 pri predaji      

       tovar alebo poskytovaní  starých  služieb     

 

              Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať ERP prvýkrát v období od 

1.1.2015  do  31.3.2015  a to  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, ktoré sú uvedené v 

prílohe č. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2014 (pri poskytovaní starých služieb), môže 

začať používať VRP najskôr až od 1. januára 2016. 

 

              Z uvedeného vyplýva, že  rovnako možnosť používania VRP od 1.4.2015 sa 

nevzťahuje ani na podnikateľov, ktorým  v medziobdobí (od 1.1.2015 do  31.3.2015) vznikne 

povinnosť používať ERP z dôvodu  predaja  tovaru alebo poskytovania starých služieb  (nie 

nových služieb). Aj títo podnikatelia sa budú môcť rozhodnúť pre VRP  až od 1.1.2016. Do 

tejto lehoty budú musieť na evidovanie prijatých služieb  používať ERP.     

 

Príklad č. 5  

Do 31.12.2014 podnikateľ nemal povinnosť používať ERP, nakoľko úhrady pohľadávok za 

poskytovanie fotografických služieb (staré služby) prijímal bezhotovostne, t. z. zákazníci 

uhrádzali tržbu na jeho účet.   

      Za poskytnutie týchto služieb podnikateľ príjme tržbu v hotovosti prvýkrát dňa 25.3.2015.  

Môže sa rozhodnúť pre VRP ?   

 

Pretože v tomto prípade  ide o starú službu (do 31.12.2014 je uvedená v prílohe č.1), a 

z dôvodu, že  bude tržba prijatá v hotovosti prvýkrát   do 31.3.2015 (v medziobdobí od 

1.1.2015  do  31.3.2015),   na evidovanie  prijatých tržieb   bude podnikateľ povinný zažať 

používať ERP.  

          Na  VRP  bude podnikateľ môcť prejsť až od 1.1.2016.     

  

Príklad č. 6 

Podnikateľ predávajúci tovar prostredníctvom internetu v roku 2014 nepoužíva ERP, nakoľko 

sú platby za predaj tovaru  zákazníkmi uhrádzané na účet podnikateľa. Podnikateľ za predaj 

tovaru  príjme tržbu v hotovosti  prvýkrát 5.2.2015. Odkedy  môže   používať VRP ?       

 

Vzhľadom na to, že  za predaj tovaru bude tržba prijatá v hotovosti prvýkrát   do 31.3.2015,  

na evidovanie  prijatých tržieb   bude podnikateľ povinný používať ERP.  

      Aj v tomto prípade podnikateľ bude  môcť prejsť na VRP  až od 1.1.2016.      

 

Príklad č. 7 

V januári 2015 novovzniknutá spoločnosť  zaoberajúca sa predajom hodín ako aj ich opravou 

(nová služba), začne od jej vzniku z predmetných činností na jednom predajnom mieste 

(predajňa) prijímať tržby v hotovosti. Je spoločnosť povinná pre obe činnosti začať používať 

len ERP alebo v prípade služby  má možnosť použiť VRP ?     

 

       V prípade hotovostných tržieb prijatých z predaja tovaru (hodín) bude spoločnosť na 

evidenciu týchto tržieb povinná  používať ERP.  Pre VRP  sa  bude  spoločnosť  môcť   

rozhodnúť až od 1.1.2016. 

         

        Keďže v prípade služby akou je  oprava hodín ide o novú službu, spoločnosť môže 

uplatniť nasledovný postup: 



         

          a)  tržby prijaté v hotovosti  z poskytovania služieb  do 31.3.2015 nebude musieť  

evidovať v ERP. K prijatým tržbám  bude pre zákazníkov vyhotovovať príjmové doklady.  

         Od  1.4.2015 tržby prijaté  za poskytnutie služieb spoločnosť  už bude  povinná 

evidovať buď v  ERP  (spolu s tržbami z predaja tovaru) alebo sa  v prípade týchto služieb  

rozhodne pre VRP.       

         Ak sa  rozhodne pre VRP, v  roku 2015  bude spoločnosť  používať ERP k tržbám 

prijatých z predaja tovaru (hodín) a VRP k poskytovaným službám. 

             

          b)  tržby prijaté v hotovosti  z poskytovania služieb začne spolu s tržbami z predaja 

tovaru evidovať v ERP. V roku 2015 bude spoločnosť používať iba ERP.  

           Od 1.1.2016  na predajnom mieste  bude spoločnosť môcť na evidovanie všetkých 

prijatých tržieb (z predaja tovaru  a z poskytovaných služieb) používať okrem ERP už aj 

VRP.  

 

d)     Používanie    VRP   u   podnikateľov,   ktorí   pri   predaji   tovaru    alebo                

        poskytovaní   starých    služieb  príjmu  tržbu   v  hotovosti    prvýkrát   od     

1. apríla 2015 

    

               U podnikateľa,  ktorý  pri predaji tovaru  alebo poskytovaní   starých    služieb  

príjme  tržbu   v  hotovosti   prvýkrát   od 1. apríly 2015,  podnikateľ je na evidovanie týchto 

tržieb  povinný použiť ERP alebo sa môže rozhodnúť aj pre  VRP.  

 

Príklad č. 8 

Podnikateľ v roku 2014 prenajíma osobné motorové vozidlá (poskytuje starú službu), a keďže 

úhrady faktúr za poskytovanie týchto služieb od zákazníkov prijíma výlučne na účet, 

podnikateľ nemá povinnosť používať ERP.  Za poskytnutie uvedenej služby podnikateľ  príjme 

tržbu v hotovosti prvýkrát l2.5.2015. Služby poskytuje v rámci dvoch stálych prevádzok. Musí 

na oboch prevádzkach používať iba ERP ? 

 

Aj keď podnikateľ poskytuje staré služby, z dôvodu prvého prijatia tržby v hotovosti po 

1.4.2015,  podnikateľ  sa môže rozhodnúť, či bude na obidvoch stálych prevádzkach používať 

ERP alebo VRP, resp.  obidva druhy pokladníc (ERP a VRP).    

 

Príklad č. 9 

Podnikateľka k tržbám prijatých v hotovosti za poskytnutie kozmetických služieb (staré služby) 

v roku 2014 používa ERP. Dňa 18.4.2015 rozšírila svoju podnikateľskú činnosť o predaj 

výrobkov. Predaj výrobkov uskutočňuje na prevádzke spolu  so službami. Za predaj výrobkov 

bude prijímať tržby v hotovosti.  Môže k tržbám prijatých v hotovosti používať VRP ? 

 

Pretože  tržby za predaj výrobkov podnikateľkou budú prijímané po 1.4.2015, podnikateľka 

sa pri týchto tržbách  môže rozhodnúť, či ich  bude  evidovať v ERP alebo vo VRP.  

         Ak sa rozhodne pre VRP, v danom prípade v roku 2015  bude podnikateľka používať 

ERP k tržbám prijatých z poskytovania kozmetických služieb a VRP k tržbám prijatých 

z predaja tovaru. 

          Pre evidovanie tržieb prijatých z poskytovaných služieb prostredníctvom VRP bude  

podnikateľka mať možnosť sa  rozhodnúť až od 1.1.2016.  

    

 

 



II.  Fungovanie VRP   (základné pojmy)   

 

           V prípade VRP ide o prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej 

republiky (ďalej „FR SR“), ktoré bude  prístupné pre podnikateľov na internetovej stránke FR 

SR bezodplatne,  a ktoré bude komunikovať  prostredníctvom koncového zariadenia 

vytvoreného podnikateľom. Koncovým zariadením je nie len  elektronické zariadenie, ktoré 

podnikateľovi umožní  prístup do prostredia VRP ale aj  tlačiareň. To znamená, že VRP bude 

fungovať  len na  zariadeniach schopných pripojenia na internet, napr. počítač, tablet, 

notebook a podobne. V súvislosti s týmto zariadením, podnikateľ bude môcť používať len 

takú tlačiareň, ktorá bude komunikovať s VRP, a ktorá  zabezpečí vytlačenie pokladničných 

dokladov, dokladov s označením „VKLAD“, „NEPLATNÝ DOKLAD“, intervalovej, 

prehľadovej uzávierky čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, 

v ktorom boli vyhotovené.   

             Údaje o evidencii prijatých tržieb nebudú ukladané v žiadnom fiskálnom zariadení, 

ale po zaevidovaní budú  on-line systémom prenášané do informačného systému finančnej 

správy. 

 

 

Upozornenie: 

Ako z vyššie  uvedeného vyplýva, na účely novely zákona  používať bude možné len VRP, 

ktorá je zriadená na webovom sídle, pričom k jej používaniu bude na web stránke  finančného 

riaditeľstva k dispozícii aj  príslušný manuál. 

    

III. Podmienky pre používanie VRP  

 

       Na evidovanie tržieb prijatých v hotovosti z predaja tovaru alebo z poskytovania 

vymedzených služieb, podnikateľ  VRP  bude môcť používať: 

 až po registrácii na daňovom úrade, 

 a po pridelení kódu VRP   

 

      Registrácia VRP sa bude realizovať na základe  písomnej žiadosti, ktorú 

podnikateľ predloží daňovému úradu. Predloženie písomnej žiadosti, ktorej vzor bude 

uverejnený na web stránke finančného riaditeľstva, bude podnikateľ môcť uskutočniť v 

elektronickej forme  tak aj v písomnej forme (osobne). Ak sa podnikateľ rozhodne žiadosť 

o registráciu podať elektronickými prostriedkami, podá ju v predpísanej forme podľa zákona 

č. 563/2009 Z. z  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov.      

   
 Po zaregistrovaní a pridelení kódu VRP daňový úrad odovzdá podnikateľovi 

prihlasovacie údaje, ktoré bude podnikateľ používať na prístup do VRP.  
 
Poznámka:  

Novelou  zákona  sa  zjednoduší  dostupnosť  daňového úradu  pre registráciu a  pridelenie 

daňového kódu ERP ako aj kódu VRP. Podnikateľa zaregistruje a daňový kód ERP  a kód 

VRP  pridelí ktorýkoľvek daňový úrad. Platiť to bude tak pre domácich, ako aj pre 

zahraničných podnikateľov.                   

 

 V žiadosti o registráciu VRP  podnikateľ bude uvádzať aj predajné miesto, čiže 
miesto, kde sa bude prijímať tržba v hotovosti.  V rámci jedného predajného miesta, 



napr. prevádzky, ambulancie,  podnikateľ bude  môcť mať vytvorený len jeden prístup 
do VRP. 

 
Príklad č. 6  

Podnikateľ, ktorý bude od 1. 4.2015 poskytovať veterinárske služby  bude mať  zriadené dve 

stále prevádzky v dvoch mestách a zároveň bude poskytovať tieto služby aj priamo 

u zákazníkov. Koľko prístupov bude mať podnikateľ vytvorených ?    

       

        Keďže v danom prípade predajným miestom sú jednotlivé adresy stálych prevádzok,  ale 

aj dopredu neznáme miesta (ambulantný predaj),  podnikateľ  bude mať vytvorené tri prístupy 

na VRP – dva na „stále predajné miesta“ a jeden na účely predaja na dopredu neznámom 

mieste. Ambulantný predaj treba posudzovať ako jedno predajné miesto. 

 

Pokiaľ dôjde k zmene predajného miesta, ktoré je odlišné od sídla alebo miesta 

podnikania, jeho zmenu je podnikateľ povinný oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu  

v lehote do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti, za účelom vykonania zmeny tohto  údaja 

v evidencii daňového úradu.     

        Oznámenie o zmene predajného miesta bude každý podnikateľ (aj platiteľ DPH)  môcť 

uskutočniť v elektronickej forme  tak aj v písomnej forme (osobne).   

  
 VRP podnikateľ môže používať  iba za podmienky, ak počet vydaných pokladničných 

dokladov  v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1000. 

 

            Uvedená podmienka sa viaže len na tie pokladničné doklady, ktoré sú podnikateľom 

vydávané v rámci  tých podnikateľských činností, pri ktorých sa rozhodne používať VRP. 

Podotýkame, že ak má podnikateľ viac predajných miest, napr. viac stálych prevádzok, tak 

súčet vydaných pokladničných dokladov vyhotovených VRP za tieto predajné miesta spolu 

nesmie byť vyšší ako 1000 za mesiac.   

 

 Ak podnikateľ využívajúci VRP  presiahne limitovaný počet pokladničných dokladov,   

finančné riaditeľstvo ukončí používanie VRP, a to posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po 

skončení mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu tohto počtu. V takomto prípade je podnikateľ  

povinný najneskôr v deň nasledujúci po ukončení používania VRP začať používať ERP. 

Podnikateľ má mesiac na uvedenie ERP do prevádzky. Pri ukončení používania VRP 

z dôvodu presiahnutia limitovaného počtu pokladničných dokladov, opätovné 

používanie zrušenej VRP podnikateľovi už nebude umožnené. 

 

Príklad č. 7 

V mesiaci august podnikateľ prekročil limit pokladničných dokladov. Ako má ďalej 

postupovať ?  

 

Finančné riaditeľstvo v posledný deň mesiaca september, t.j. 30. septembra ukončí používanie 

VRP. Podnikateľ začne používať ERP najneskôr od 1. októbra .    

 

 Podnikateľ, ktorý sa rozhodne, napr. z vlastného usúdenia ukončiť používanie VRP,  

je povinný ukončenie oznámiť  miestne príslušnému daňovému úradu najneskôr do troch 

pracovných dní od ukončenia jej používania. Daňový úrad v deň oznámenia zruší prístup do 

VRP.  

           Daňový úrad zruší prístup do VRP aj v prípade oznámenia straty prihlasovacích údajov 

podnikateľom, resp., ak stratu zistí daňový úrad alebo colný úrad. Prístup do VRP sa zruší aj 



vtedy, ak  daňový úrad alebo colný úrad zistí zneužitie alebo odcudzenie prihlasovacích 

údajov.  

           Po zrušení prístupu do VRP vo vyššie uvedených prípadoch,  bude podnikateľ 

o opätovné začatie  používania VRP povinný  znovu požiadať  ktorýkoľvek daňový úrad  

o registráciu podnikateľa. 

 

 Ak dôjde k prerušeniu prevádzky VRP, v rámci ktorého podnikateľ nebude môcť na 

evidenciu tržieb prijatých v hotovosti použiť VRP,  postup ako pri prerušení ERP podnikateľ 

uplatní  rovnako aj pri VRP, t. z. uplatní náhradnú evidenciu tržby prostredníctvom 

paragónov. Nakoľko pri používaní VRP podnikateľ nepoužíva knihu pokladnice, v súvislosti 

s  poruchou  VRP  nevykonáva žiadne zápisy.  

            Pokiaľ porucha nastane u zariadení, ktoré pre zabezpečenie pripojenia do VRP   

používa podnikateľ, t. j. zariadení ako sú  počítač, tablet, notebook alebo tlačiareň, podnikateľ 

je povinný  obnoviť prevádzku týchto zariadení   do 48 hodín od vzniku poruchy. V rámci 48 

hodín si podnikateľ môže aj zaobstarať náhradné koncové zariadenia.       

 
 
Výhody  v používaní  VRP :  

 bezplatný  prístup  on-line  podnikateľom,  

 nebude sa musieť viesť kniha pokladnice,  

 nevznikne ani povinnosť tlačenia  denných uzávierok, za dni, v ktorých príjme 
tržbu v hotovosti (prehľadovú alebo intervalovú uzávierku si podnikateľ môže 
vyhotoviť pre svoje potreby),    

 ušetrenie  na poplatkoch pre servisné organizácie,   
  

Podnikatelia využívajúci VRP sa ale nevyhnú povinnosti: 

 vydávať  okrem pokladničných dokladov aj doklady označené slovami "VKLAD", 

"NEPLATNÝ DOKLAD", 

  vyhotovovať intervalovú alebo prehľadovú uzávierku na požiadanie daňového úradu 

alebo colného úradu, 

  v prípade poruchy viesť náhradnú evidenciu  prostredníctvom  paragónov,  pričom 

z kópií týchto paragónov vyhotovovať ručnú dennú uzávierku .  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

                      Odbor podpory a služieb pre verejnosť 

                      December  2014 

  

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rovnako aj  ukončenie používania, t.j. zrušenie daňového kódu  ERP ako aj kódu VRP 

vykoná  ktorýkoľvek daňový úrad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novela zákona, na eidovanie prijatých tržieb z predaja tovaru a z poskytovania služieb 

uvedených v prílohe č. 1 v znení účinnom od 1. januára 2015  podnikateľom dáva možnosť  

súbežne používať ERP spolu s VRP. To znamená, že z dôvodu  obmedzenia používania 

VRP (limit vydaných pokladničných dokladov vyhotovených VRP nesmie byť za jeden 

mesiac vyšší ako 1000), podnikateľ sa  môže rozhodnúť, v rámci ktorej pokladnice (ERP 

alebo VRP) zaeviduje tržby z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzených služieb.  

 

 

 

 

 

  
  
    



  

    

  
        

1.   

 

§ 15a (1.4.2015) 

Ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice 
 

(1) Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie používania virtuálnej registračnej 

pokladnice daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia jej 

používania. Daňový úrad v deň oznámenia zruší prístup do virtuálnej registračnej 

pokladnice.   

(2) Daňový úrad zruší prístup do virtuálnej registračnej pokladnice aj, ak podnikateľ 

oznámi stratu prihlasovacích údajov alebo ak stratu zistí daňový úrad alebo colný 

úrad; rovnako sa postupuje aj, ak daňový úrad alebo colný úrad zistí zneužitie alebo 

odcudzenie prihlasovacích údajov.  

(3) Ak podnikateľ chce opätovne používať virtuálnu registračnú pokladnicu, je 

povinný postupovať podľa § 7a.  

(4) Ak podnikateľ prekročí počet vydaných pokladničných dokladov podľa § 4a ods. 2, 

finančné riaditeľstvo posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po skončení mesiaca, 

v ktorom došlo k prekročeniu tohto počtu, ukončí používanie virtuálnej registračnej 

pokladnice. Podnikateľ je povinný najneskôr v deň nasledujúci po ukončení 

používania virtuálnej registračnej pokladnice podľa prvej vety začať používať 

elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 4. 

Opätovné používanie virtuálnej registračnej pokladnice nie je možné.“. 

  

 .   
 
 

 
 
 
 
 
V záujme toho, aby podnikateľ v prípade poruchy koncového zariadenia nepoužíval 
náhradnú evidenciu neobmedzene dlho, navrhuje sa, aby obnovil prevádzku tohto 
zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy. 
Podnikateľ bude môcť používať len takú tlačiareň, ktorá zabezpečí vytlačenie bločkov 
čitateľných počas piatich rokov od konca roka, v ktorom boli vyhotovené.  

Používanie virtuálnej registračnej pokladnice sa ukončí na základe oznámenia 

podnikateľa. Daňový úrad mu potom zruší prístup. Zároveň sa navrhuje, aby bol 

prístup do virtuálnej registračky ukončený aj pri strate prihlasovacích údajov alebo 

pri ich zneužití alebo odcudzení. 



Ak podnikateľ pozastaví používanie virtuálnej registračnej pokladnice po tom, čo 

preruší aj živnosť, musí to zaznamenať priamo vo virtuálnej pokladnici. 

Po novom má online pokladnice bezplatne certifikovať a servisovať Colný úrad Bratislava. 

„Virtuálna elektronická registračná pokladnica znamená ukladanie dát priamo v prostredí 

Finančnej správy. 
 Novela zákona o používaní ERP zavádza novinku v podobe možnosti používať virtuálnu registračnú 

pokladnicu. Od 1. apríla 2015 sa prijaté tržby budú môcť podnikateľmi evidovať nielen v 

elektronickej registračnej pokladnici, ale aj vo virtuálnej registračnej pokladnici. Virtuálnu 

registračnú pokladnicu môžu používať všetci podnikatelia, tak pri predaji tovaru, ako aj pri 

poskytovaní služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona. Podnikateľ si teda môže vybrať, či pri predaji 

tovaru alebo poskytovaní služby uvedenej v prílohe č. 1 bude používať elektronickú registračnú 

pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.  

 

 

      

  

 

  Tlačiareň, ktorú bude podnikateľ používať pre komunikáciu  s VRP, musí umožňovať 

vytlačenie tlačových výstupov v papierovej forme, napr. pokladničných  dokladov, dokladov 

s označením „VKLAD“, „NEPLATNÝ DOKLAD“, intervalovej, prehľadovej uzávierky 

čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.  

           Koncovým zariadením môžu byť elektronické zariadenia ako, napr. počítač, tablet, 

notebook a podobne, ktoré prostredníctvom internetu zabezpečia pripojenie do prostredia 

VRP   a tlačiareň, ktorá bude zabezpečovať tlač pokladničných dokladov a iných tlačových 

výstupov. V súvislosti s týmto zariadením, podnikateľ bude môcť používať len takú 
tlačiareň, ktorá zabezpečí vytlačenie pokladničných  dokladov a iných , dokladov 

s označením „VKLAD“, „NEPLATNÝ DOKLAD“, intervalovej, prehľadovej uzávierky 

čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené. 

bločkov čitateľných počas piatich rokov od konca roka, v ktorom boli vyhotovené.  
 

  

VRP bude prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom SR (ďalej „FR SR“)  prístupné bude 

pre podnikateľov prostredníctvom internetovej stránke finančného riaditeľstva bezodplatne, 

po registrácii na ktorom daňovom úrade. Virtuálna registračná pokladnica bude fungovať 

prostredníctvom elektronických zariadení, ako sú počítač, notebook, tablet alebo mobilný 

telefón. Rovnako k funkcionalite virtuálnej registračnej pokladnice bude potrebný internet. 

 

Po splnení uvedenej podmienky, o registráciu pre používanie VRP podnikateľ  bude musieť  

daňový úrad písomne požiadať. Ak ide o podnikateľa, ktorý je  povinný  komunikovať so 

správcom dane elektronicky, tento podnikateľ bude mať povinnosť žiadosť o registráciu 

daňovému úradu doručiť (podať) v elektronickej forme.   

          Daňová úrad po overení údajov uvedených v žiadosti bez zbytočného odkladu 

podnikateľa zaregistruje a pridelí kódu VRP. Súčasne  odovzdá podnikateľovi prihlasovacie 

údaje, prostredníctvom ktorých sa bude prihlasovať do prostredia VRP.  
 

 

 



Renči, podľa § 7a by mal podnikateľ oznámiť DÚ zmenu predajného miesta za účelom 

vykonania zmeny v evid. DÚ.  

To znamená, ak pôjde predávať T/poskyt. S na iné ako stále predajné miesto, bude to (napr. 

každé dve hodiny pri  

Masáži alebo každý týždeň pri predaji T na burze cez víkend) hlásiť DÚ? 

 

Posielam pripomienky: 

 

K ustanoveniam, ktoré nie sú jednoznačné 

 

1) Predajným miestom,  je miesto kde sa prijíma tržba. Keďže novela zákona nerozlišuje 

predajné miesto zvlášť pre ERP a zvlášť pre VRP, malo by sa pri jeho určení v prípade VRP 

postupovať rovnako ako pri ERP. Zároveň možnosť používania VRP sa  vzťahuje na všetkých 

podnikateľov predávajúcich tovar alebo  poskytujúcich  vymedzené služby a preto  predajným 

miestom uvádzaným v žiadosti o registráciu VRP (§ 7a ods. 1)  teda môže byť 

adresa  jednej  alebo viacerých  stálych prevádzok ,  ambulantný predaj  (predaj  z vozidla,  na 

trhoch, resp. poskytovanie služieb  a prijímanie tržieb u zákazníkov),  alebo kombinácia stálej 

prevádzky a ambulantný predaj.  

          V § 4a ods. 1 novely zákona sa hovorí, že na jednom predajnom mieste môže byť 

vytvorený len jeden prístup do VRP. V dôvodovej správe sa  k predmetnému uvádza 

„podnikateľ môže na jednom predajnom mieste používať len jednu VRP, t. j. podnikateľovi 

bude umožnené prostredníctvom prístupových údajov len jedno prihlásenie“.  

 

          Z novely zákona nie je jednoznačne určený  prístup pre VRP u podnikateľa, ktorý má 

viac predajných miest, napr.  viac  stálych prevádzok ,  ambulantný predaj  alebo 

kombináciu  stálej prevádzky (prevádzok) a ambulantný predaj.  

  

Príklad: 

       

  

Nesúhlasíme: 

 
2) Podľa § 7a ods. 1 novely zákona na účely registrácie a na účely pridelenia kódu VRP 

podnikateľ predloží písomnú žiadosť; ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými 

prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme podľa osobitného predpisu.    

           Vzhľadom na to, že odkaz na zákon č. 563/2004 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa neviaže (viaže sa) 

k vete pred bodkočiarkou, máme za to, že podnikateľ, ktorý je  povinný  komunikovať so 

správcom dane elektronicky (napr. platiteľ DPH) sa  môže  rozhodnúť žiadosť podať 

v elektronickej forme, tak aj  v písomnej (papierovej) forme.      

            Rovnako aj v prípade oznamovacej povinnosti pri zmene predajného miesta (§ 7a ods. 

3), ak je odlišné od miesta podnikania (alebo sídla), má podnikateľ možnosť sa rozhodnúť 

oznámenie zaslať v elektronickej forme alebo v písomnej, hociktorému DÚ.    

 

Ustanovenie § 7a ods. 1 za bodkočiarkou odkazuje len na postup elektronického podania, nie 
povinnosti podania len v elektronickej forme, ako je to upravené v § 14 daňového poriadku; tento § sa tu 
nepoužije. 

 
 



3)  Podľa § 7a ods. 3 novely zákona sa oznamovacia povinnosť vzťahuje pri 

zmene  predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania. Z uvedeného vyplýva, že 

oznamovacia povinnosť sa týka len fyzických osôb. Keďže o používanie VRP  môže 

požiadať aj právnická osoba (novela zákona túto možnosť nevylučuje), aký postup sa uplatní 

pri zmene predajného miesta, pokiaľ bude  odlišné od sídla ?   

 

Nie je pravda, oznamovacia povinnosť sa týka všetkých podnikateľov – F.O. a P.O. Treba vychádzať 
z § 1 ods. 2, z ktorého vyplýva, že tento zákon sa vzťahuje na F.O. alebo P.O. (zavedená skratka 
„podnikateľa“).  
 

4)      Podľa § 7a ods.  1 prideľuje kód VRP hociktorý DÚ. Môže podnikateľ ohlásiť zmenu 

predajného  miesta  podľa ods. 3 hociktorému DÚ alebo ju musí oznámiť len miestne 

príslušnému DÚ?  
 

          Ukončenie používania VRP (§ 15a)  môže  podnikateľ  oznámiť hociktorému DÚ alebo 

musí oznámiť len miestne príslušnému DÚ, a ktorý DÚ je oprávnený zrušiť kód VRP – 

hociktorý alebo len miestne príslušný DÚ?   

 

Zastávame názor, že začatie a ukončenie používania VRP by malo byť na ktoromkoľvek DÚ. Pokiaľ ide 
o ohlásenie zmeny predajného miesta, toto by sa malo vykonať na miestne príslušnom DÚ.  

 
5) Podľa § 4a ods. 2 novely zákona,  VRP podnikateľ môže začať používať iba za 

podmienky, ak počet vydaných pokladničných dokladov  v jednom kalendárnom 

mesiaci nie je viac ako 1000. 
 

            Z cit. odseku vyplýva, že uvedená podmienka sa viaže len na tie pokladničné doklady, 

ktoré sú podnikateľom vydávané v rámci  tej podnikateľskej činnosti, pri ktorej sa rozhodne 

používať VRP.    

 

Áno, je však potrebné vypustiť slovo „začať“. 

 
6)    K účinnosti používania VRP        
 

§ 18cb ods. 1) novely zákona  

 

             Bez ohľadu na to, že príloha č. 1 k zákonu o ERP nadobúda účinnosť od 1. januára 

2015, v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 18cb ods. 1 novely zákona podnikateľ 

poskytujúci nové služby môže použiť ERP od 1. januára 2015 najneskôr však od 1. apríla 

2015 alebo sa rozhodne použiť  VRP ale tú až  najskôr   od 1. apríla 2015.  

             Z uvedeného vplýva,  že v medziobdobí  (od 1.1.2015 do 31.3.2015) podnikateľ 

poskytujúci nové služby nemusí začať používať ERP, a k tržbám prijatých v hotovosti za 

poskytnutie  týchto  služieb bude môcť  zákazníkom    vydávať   ešte   príjmové   doklady.  

Od  1. apríla 2015 má tento  podnikateľa  už  povinnosť používať ERP alebo sa rozhodne pre 

používanie VRP.   

 

 

§ 18cb ods. 2) novely zákona  

 



           Podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť používať ERP pred 1. januárom 2015, 

v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 18cb ods. 2 novely zákona  môžu začať používať 

VRP najskôr od 1. januára 2016.  

             To znamená, že všetci súčasní podnikatelia, ktorí už používajú ERP  nebudú 

môcť  prejsť na   VRP od 1. apríla 2015,  ale až od  1. januára 2016.   

 

Príklad:  

V roku 2014 podnikateľ predávajúci tovar k tržbám prijatých v hotovosti používa ERP. 

Tento podnikateľ sa bude môcť rozhodnúť pre používanie VRP len  od 1. januára 2016. 

 

Príklad: 

Fyzická osoba v roku 2014 vykonáva dve podnikateľské činnosti. Jednou je predaj tovaru, pri 

ktorom  k tržbám prijatých v hotovosti používa ERP. Druhou podnikateľskou činnosťou je 

poskytovanie účtovných služieb, na ktoré sa do 31.12.2014 nevzťahuje povinnoasť používať 

ERP. K hotovostným tržbám sa vyhotovujú príjmové doklady.   

      

         Keďže v prípade účtovných služieb ide o nové služby uvedené v prílohe č. 1 v znení 

účinnom od 1.1.2015, tržby prijaté v hotovosti za poskytnutie týchto služieb podnikateľ 

nemusí do 31.3.2015 evidovať v ERP,   k prijatým tržbám  sa môžu  vydávať ešte príjmové 

doklady.         

         Od  1.4.2015 tržby prijaté  za poskytnutie účtovných služieb 

bude  podnikateľ  už  povinný evidovať  ERP alebo sa  v prípade týchto služieb  rozhodne pre 

VRP.      

         Ak sa podnikateľ rozhodne pre VRP, v danom prípade v roku 2015  bude podnikateľ 

používať ERP k tržbám prijatých z predaja tovaru a VRP k účtovným službám. 

         Od 1.1.2016 sa  bude podnikateľ môcť rozhodnúť pre VRP aj v prípade predaja tovaru, 

ale len ak počet vydaných pokladničných dokladov vydaných za obe podnikateľské činnosti 

nebude v rámci jedného mesiaca viac ako 1000.      

 
S označeným odsekom nesúhlasíme. Nemôžu sa spočítavať pokladničné doklady vytvorené ERP a aj VRP. 
Obmedzenie počtu 1 000 pokladničných dokladov sa vzťahuje len a len na VRP. VRP samotná bude počítať 
množstvo pokladničných dokladov a toto číslo bude potom relevantné na to, aby sa ukončila prevádzka VRP 
z dôvodu prekročenia počtu pokladničných dokladov. 
 

§ 18cb ods. 3) novely zákona  

 

            Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať ERP prvýkrát v období od 

1.1.2015  do  31.3.2015  a to  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, ktoré sú uvedené v 

prílohe č. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2014 (pri poskytovaní starých služieb), môže 

začať používať VRP najskôr až od 1. januára 2016. 

 

              Z uvedeného vyplýva, že  rovnako možnosť používania VRP od 1. apríla 2015 sa 

nevzťahuje ani na podnikateľov, ktorým  v medziobdobí (od 1.1.2015 do  31.3.2015) vznikne 

povinnosť používať ERP z dôvodu  predaja  tovar alebo poskytovania starých služieb  (nie 

nových služieb). Aj títo podnikatelia sa budú môcť rozhodnúť pre VRP  až od 1. januára 

2016. Do tejto lehoty budú musieť na evidovanie prijatých služieb začať používať ERP.     

 

Príklad:  



Do 31.12.2014 podnikateľ nemal povinnosť používať ERP, nakoľko úhrady pohľadávok za 

poskytovanie fotografických služieb (staré služby) prijímal bezhotovostne, t. z. zákazníci 

uhrádzali tržbu na jeho účet.   

       Podnikateľ v medziobdobí (od 1.1.2015 do  31.3.2015) za poskytnutie fotografických 

služieb príjme tržbu v hotovosti.  

 

         Pretože v tomto prípade  ide o starú službu, ktorá do 31.12.2014 bola uvedená v prílohe 

č.1 k zákonu o ERP, k tržbám prijatých v hotovosti bude podnikateľ povinný zažať používať 

ERP.  

      Na   VRP  bude podnikateľ môcť prejsť až od 1.1.2016.   

 

 
  

  

 

 

Aj keď možnosť používania VRP sa  vzťahuje na všetkých podnikateľov predávajúcich tovar 

a poskytujúcich služby uvedené v cit. prílohe č. 1, účinnosť jej používania  nie je rovnaká pre 

všetkých podnikateľov, ale je odlišná v závislosti od poskytovania nových služieb.  

Prvá účinnosť začatia používania VRP je od 1. apríla 2015 a druhá účinnosť je od 1. 

januára 2016.  

, v rámci ktorých      

tržby prijaté z poskytovania predmetnej služby spoločnosť do 31.3.2015  nebude musieť 

evidovať v ERP. K prijatým tržbám  bude pre zákazníkov vyhotovovať príjmové doklady  

         Od  1.4.2015 tržby prijaté  za poskytnutie služieb bude spoločnosť  už  povinná 

evidovať  ERP alebo sa  v prípade týchto služieb  rozhodne pre VRP.      

         Ak sa podnikateľ rozhodne pre VRP, v danom prípade v roku 2015  bude spoločnosť  

používať ERP k tržbám prijatých z predaja tovaru (hodín) a VRP k poskytovaným službám. 

            Pre evidovanie tržieb prijatých z predaj hodín prostredníctvom VRP bude  podnikateľ 

mať možnosť sa  rozhodnúť až od 1.1.2016. 

 

 

        Pri službách sa spoločnosť  bude môcť  rozhodnúť, že tržby z poskytovania týchto  

služieb začne evidovať v ERP spolu s tržbami prijatými z predaja tovaru. To znamená, že v 

roku 2015 bude spoločnosť používať iba ERP.  

         

Podľa  splnenia  podmienky  limitu prijatých pokladničných dokladov za obe podnikateľské 

činnosti, sa spoločnosť od 1.1.2016 môže rozhodnúť  pre používanie  VRP.        

Ak by v počte vydaných pokladničných dokladov  za obe podnikateľské činnosti došlo 

k prekročeniu limitu, môže sa rozhodnúť pre VRP len pre jednu z podnikateľských činností, 

v rámci ktorej bude spĺňať podmienku limitu vydaných pokladničných dokladov.    

 


