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Informácia k aplikácii VRP 2
Finančná správa pripravila pre podnikateľov od 1. júla 2022 novú bezplatnú aplikáciu na evidenciu tržieb
s novou funkciou zaokrúhľovania. Povinnosť zaokrúhľovať vyplýva z novely zákona o cenách, ktorej
cieľom je obmedzenie obehu jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku.
Všeobecné informácie k VRP 2 (Virtuálna registračná pokladnica 2):













Podnikatelia si aplikáciu VRP 2 budú môcť stiahnúť z Google Play od 01.07.2022.
Prihlasovanie do VRP 2 je totožné ako do aplikácie Pokladnica. Podnikatelia pri prihlásení do
VRP 2 použijú prihlasovanie údaje z pôvodnej aplikácie Pokladnica (login a heslo).
Všetky tovary a služby, ktoré mal podnikateľ v aplikácii Pokladnica budú dostupné aj v aplikácii
VRP2.
Zároveň všetky nastavenia z pôvodnej aplikácie Pokladnica budú zachované aj v aplikácii
VRP2.
V prípade nastavenia cien tak, že nepodliehajú zaokrúhľovaniu môžu podnikatelia dočasne
naďalej evidovať tržby v pôvodnej aplikácii Pokladnica. Pôvodná aplikácia Pokladnica a nová
aplikácia VRP 2 budú existovať súbežne/paralelne (predpokladaný súbeh oboch aplikácií cca
jeden mesiac).
Podnikateľom bude VRP 2 dostupná cez podporované webové prehliadače a na mobilných
zariadeniach s operačným systémom Android 5 a vyššie.
Podnikateľom s mobilnými zariadeniami s operačným systémom Android 4, na ktorých nebude
VRP 2 podporovaná, odporúčame dočasne používať pôvodnú aplikáciu Pokladnica za
podmienok úpravy cien tak, že nepodliehajú zaokrúhľovaniu. Podnikatelia môžu používať VRP
2 aj cez webové rozhranie, prípadne si zakúpiť nové zariadenie s operačným systémom
Android 5 a vyššie.
Pre mobilné zariadenia s operačným systémom IOS nebude k 01.07.2022 aplikácia VRP 2
dostupná. Používatelia iOS môžu využívať webové rozhranie, kde je zapracovaný responzívny
dizajn a pokladničné doklady je možné tlačiť vo formáte A4, A5 a A6 alebo môžu použiť niektorý
z na trhu dostupných ovládačov pre tlač na príslušnej mobilnej tlačiarni. Na vývoji VRP 2 pre
iOS zariadenia sa intenzívne pracuje.
VRP 2 obsahuje všetky funkcie, ktoré podnikatelia poznajú z aplikácie Pokladnica. Okrem
iného obsahuje skenovanie EAN kódov, prihlasovanie PIN-om resp. biometriou, dlaždice
najpoužívanejších tovarov a služieb, bude podporovať tlač na termotlačiarňach. Taktiež nová
aplikácia s responzívnym dizajnom umožňuje komfortnejšie používanie napr. v prípade použitia
webového rozhrania na mobilnom zariadení.





Zapracovaná je aj nová funkcia zaokrúhľovania vyplývajúca z novely zákona o cenách účinná
od 01.07.2022, ktorej cieľom je obmedzenie obehu jednocentových a dvojcentových mincí na
Slovensku.
Súčasne s novou aplikáciou VRP bude podnikateľom na portáli FS k dispozícii nová
používateľská príručka k VRP 2.
Všetky informácie sú priebežne zverejňované na PFS www.financnasprava.sk.
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