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Informácia k vyobrazeniu pokladničného dokladu pre taxikárov 

používajúcich virtuálnu registračnú pokladnicu 

Informácia je určená pre podnikateľov - taxikárov používajúcich virtuálnu registračnú 

pokladnicu (ďalej „VRP“) s povinnosťou zobrazovať vzor pokladničného dokladu na 

predajnom mieste.  

 

Podnikateľ má povinnosť sprístupniť na každom predajnom mieste (mieste, kde sa prijíma 

tržba v hotovosti) vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou 

elektronickou registračnou pokladnicou (ďalej len „ERP“) ako aj VRP tak, aby toto bolo pre 

kupujúceho (zákazníka) jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre 

čitateľné (podľa zákona 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.). 

 

Taxikár (podnikateľ, ktorý poskytuje službu označenú podľa štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností pod kódom 49.32 - Taxislužba) nie je pri použití VRP povinný 

vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad, ak vyhotovuje a cestujúcemu vydáva 

potvrdenie o zaplatenom cestovnom (podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení 

neskorších predpisov), vo VRP zaeviduje len celkovú sumu platenej ceny. 

 

To znamená, že ak taxikár na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti za poskytnutú taxislužbu 

používa VRP a vozidlo taxislužby je vybavené zabudovaným funkčným taxametrom, ktorý 

vyhotoví a vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom, taxikár nie je povinný vystaviť 

pokladničný doklad z VRP, iba vo VRP zaevidovať celkovú sumu platenej ceny. Keďže 

taxikár nie je povinný vystavovať doklad z VRP, nevzťahuje sa na neho povinnosť na 

predajnom mieste (vo vozidle) sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu z VRP a ani 

z taxametra. 

 

Poznámka 

Taxikár, ktorý na evidovanie tržieb prijatých v hotovosti používa ERP alebo VRP bez 

taxametra, je v danom prípade povinný mať vo vozidle vyobrazený pokladničný doklad. Na 

vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód ERP/VRP, dátum, čas, celkovú 

sumu platenej ceny a ochranný znak. 
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