Kód žiadosti:

Žiadosť
o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice

Žiadam o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice v zmysle § 7a ods. 1 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“).

FYZICKÁ OSOBA
Obchodné meno:
Daňové identifikačné
číslo (DIČ):1/
Identifikačné číslo
pre daň z pridanej
hodnoty (IČ DPH):2/
Adresa trvalého pobytu:
Ulica:

Číslo orientačné/
súpisné:

Ďalšie
adresné
údaje:3/
Obec:

PSČ:

Štát:3/
Miesto podnikania:
Ulica:

Číslo orientačné/
súpisné:

Obec:

PSČ:

Predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania: 4/
Číslo orientačné/
Ulica:
súpisné:
Obec:
Špecifikácia predajného
miesta5/:
Ambulantný predaj 6/
PIN kód:8/

PSČ:

Prenosná pokladnica7/

1/

vyplní podnikateľ, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty

2/

vyplní podnikateľ, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty

3/

vyplní podnikateľ s trvalým pobytom mimo územia SR

4/

vyplní podnikateľ, ak je predajné miesto odlišné od miesta podnikania FO

5/

podnikateľ vyplní, ak požaduje vytvorenie viacerých virtuálnych registračných pokladníc (ďalej len „VRP“)
na rovnakej adrese alebo na rôznych (nie stálych) predajných miestach. Identifikátor určuje podnikateľ
(môže ísť o slovné alebo číselné označenie, resp. ich kombináciu).

6/

podnikateľ vyznačí krížikom, ak nebude VRP používať na predaj tovaru na stálom predajnom mieste, ale
na ambulantný predaj tovaru z pojazdnej predajne, v stánkoch s dočasným stanovišťom, na prenosných
zariadeniach a pod. [§ 2 písm. e) 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 v znení neskorších
predpisov]
podnikateľ vyznačí krížikom, ak nebude VRP používať na stálom predajnom mieste, ale bude ju používať
na rôznych predajných miestach na poskytovanie služby alebo na predaj tovaru iným spôsobom, ako je
ambulantný predaj

7/

8/
9/

podnikateľ si zvolí štvormiestny PIN kód výlučne z numerických znakov. Podnikateľ zadá PIN kód
pri prvom prihlásení do aplikácie VRP.
ak ju má podnikateľ vyhotovenú

PRÁVNICKÁ OSOBA:
Obchodné meno:
Identifikačné číslo
organizácie (IČO):
Daňové identifikačné
číslo (DIČ):1/
Identifikačné číslo
pre daň z pridanej
hodnoty (IČ DPH):2/
Sídlo:
Číslo orientačné/
súpisné:

Ulica:
Ďalšie
adresné
údaje:3/
Obec:

PSČ:

Štát:3/
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu:

Predajné miesto, ak je odlišné od sídla podnikania:4/
Ulica:

Číslo orientačné/
súpisné:

Obec:

PSČ:

Špecifikácia predajného
miesta5/:
Ambulantný predaj 6/
PIN kód:8/

Prenosná pokladnica7/

1/

vyplní podnikateľ, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty

2/

vyplní podnikateľ, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty

3/

vyplní podnikateľ so sídlom mimo územia SR

4/

vyplní podnikateľ, ak je predajné miesto odlišné od sídla PO

5/

podnikateľ vyplní, ak požaduje vytvorenie viacerých virtuálnych registračných pokladníc (ďalej len „VRP“)
na rovnakej adrese alebo na rôznych (nie stálych) predajných miestach. Identifikátor určuje podnikateľ
(môže ísť o slovné alebo číselné označenie, resp. ich kombináciu).

6/

podnikateľ vyznačí krížikom, ak nebude VRP používať na predaj tovaru na stálom predajnom mieste, ale
na ambulantný predaj tovaru z pojazdnej predajne, v stánkoch s dočasným stanovišťom, na prenosných
zariadeniach a pod. [§ 2 písm. e) 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 v znení neskorších
predpisov]
podnikateľ vyznačí krížikom, ak nebude VRP používať na stálom predajnom mieste, ale bude ju používať
na rôznych predajných miestach na poskytovanie služby alebo na predaj tovaru iným spôsobom, ako je
ambulantný predaj

7/

8/
9/

podnikateľ si zvolí štvormiestny PIN kód výlučne z numerických znakov. Podnikateľ zadá PIN kód
pri prvom prihlásení do aplikácie VRP.
ak ju má podnikateľ vyhotovenú

UPOZORNENIE:
Podnikateľ je zodpovedný za správnosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti.
Ak podnikateľ nedostatky v žiadosti neodstráni v určenej lehote ani na výzvu daňového úradu, daňový úrad
v súlade s § 7a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. kód virtuálnej pokladnice nepridelí.
Dňa: ....................

.......................................................................
Podpis podnikateľa alebo oprávnenej osoby
a odtlačok pečiatky9/

