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Bratislava – 25. 02. 2015: Podnikatelia, ktorým od 1. apríla 2015 vzniká povinnosť používať 
registračnú pokladnicu, majú na výber z dvoch možností. Zakúpiť si klasickú elektronickú 
registračnú pokladnicu (ERP) alebo používať Virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP), ktorá bude 
k dispozícii bezplatne na portáli finančnej správy.   
 
VRP je aplikácia určená najmä tým, ktorí nevydajú viac ako 1 000 blokov mesačne. Nemusia si kupovať 
klasickú registračnú pokladňu, stačí im len pripojenie na internet, počítač, notebook či mobilný telefón 
a k tomu tlačiareň. Žiadosť o pridelenie kódu VRP môžu podnikatelia predložiť ktorémukoľvek daňovému 
úradu osobne, poštou alebo elektronicky.  
 
V prípade, že sa rozhodnú pre ERP, sú povinní ísť na daňový úrad a predložiť pracovníkom knihu ERP. 
Taktiež je potrebné požiadať servisnú organizáciu o uvedenie pokladnice do prevádzky. Podnikateľ s ERP 
musí mať so servisnou firmou uzatvorenú zmluvu. Pri používaní VRP nie je potrebné ísť na daňový úrad, 
nakoľko netreba viesť pokladničnú knihu. Taktiež nie je potrebné mať zmluvu so servisnou organizáciou, 
nakoľko o servis aplikácie sa stará finančná správa a je to pre podnikateľov bezplatné. 
 
V prípade VRP podnikateľ nemusí viesť pokladničnú knihu a zmenu predajného miesta daňovému úradu 
iba ohlási. Ak podnikateľ používa ERP, musí pri zmene údajov predložiť miestne príslušnému úradu knihu 
ERP. Takisto má povinnosť vyhotovovať a archivovať dennú uzávierku po dobu 5 rokov, čo podnikateľ 
s VRP nemá. Keďže virtuálna pokladnica nemá fiskálnu pamäť, nemusí žiadať servisnú firmu o jej výmenu 
v prípade, že sa pokazila, menili sa údaje alebo sa vyčerpala jej kapacita.  
 
Podnikateľ využívajúci ERP je povinný okrem iného zabezpečiť ochranu uložených údajov ako aj dátových 
médií. Pri používaní virtuálnej pokladnice stačí, aby zabezpečil ochranu prihlasovacích údajov. Ukončenie 
prevádzky VRP je taktiež jednoduchšie ako pri ERP. V prípade klasickej pokladnice zákon vyžaduje, aby 
servisná organizácia ukončila prevádzku a podnikateľ predložil na miestne príslušný daňový úrad knihu 
ERP. Ukončenie činnosti VRP stačí daňovému úradu len oznámiť, čo je možné aj elektronicky.  
 
Viac informácií nájdete na https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/virtualna-registracna-
pokladni.  
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