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Novinka vo VRP  
 

BRATISLAVA – 18. 11. 2015: Všetky virtuálne registračné pokladnice (VRP) s doterajším označením 
„ambulantný predaj“  sú odteraz premenované na „prenosné pokladnice“. Finančná správa vydala 
v uplynulých dňoch metodický pokyn, ktorým sa zrušilo používanie označenia „ambulantný predaj“. 
Nové označenie „prenosná pokladnica“ bude zavedené v prostredí VRP automaticky.  
 
Keďže zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice označenie predajného 
miesta priamo neupravuje a VRP používaná na ambulantný predaj je tiež prenosnou pokladnicou, pristúpilo 
sa k zjednoteniu označenia predajného miesta. Pokiaľ daňový úrad už pridelil kód VRP a zaslal 
podnikateľovi prihlasovacie údaje, podnikateľ nie je povinný oznámiť daňovému úradu zmenu 
predajného miesta. Predajným miestom sa rozumie miesto, kde sa prijíma tržba. Nové označenie VRP 
„prenosná pokladnica“ bude zavedené v prostredí VRP automaticky. Metodickým pokynom zavedené 
jednotné označenie sa aplikuje pri nových žiadostiach o pridelenie kódu VRP.  
 
Ak podnikateľ používa na evidenciu tržieb VRP, povinným údajom, ktorý sa uvádza v žiadosti o pridelenie 
kódu VRP je okrem iných aj predajné miesto, ak je odlišné od sídla právnickej osoby (PO) alebo miesta 
podnikania fyzickej osoby (FO). Pokiaľ bude podnikateľ používať VRP na evidenciu tržieb za poskytované 
služby alebo za predaný tovar na stálom predajnom mieste, v žiadosti o pridelenie kódu VRP vyznačí, že 
predajné miesto je totožné so sídlom PO, resp. miestom podnikania FO alebo uvedie adresu stáleho 
predajného miesta odlišného od sídla PO alebo miesta podnikania FO. Ak má podnikateľ viac stálych 
predajných miest a rozhodne sa pre zriadenie VRP na každom stálom predajnom mieste, požiada 
daňový úrad o pridelenie kódu VRP a zaslanie prihlasovacích údajov na každé stále predajné miesto.  
 
Pokiaľ má podnikateľ rôzne predajné miesta, pri označení predajného miesta sa nebude používať 
„ambulantný predaj“. Ak má podnikateľ viac stálych predajných miest, na ktorých neeviduje tržbu 
v rovnakom čase, môže sa rozhodnúť, že bude používať jednu VRP na všetkých stálych predajných 
miestach. V tomto prípade podnikateľ požiada daňový úrad o pridelenie jedného kódu VRP; v žiadosti o 
pridelenie kódu VRP ako predajné miesto odlišné od sídla PO alebo miesta podnikania FO uvedie 
„prenosná pokladnica“. Ak podnikateľ predáva tovar alebo poskytuje službu na meniacich sa predajných 
miestach, (napr. u zákazníka, trhoch, jarmokoch, vo vozidle taxislužby), aj v tomto prípade požiada daňový 
úrad o pridelenie jedného kódu VRP. V žiadosti ako predajné miesto odlišné od sídla PO alebo od miesta 
podnikania FO vyznačí „prenosná pokladnica“.  
 
 

 
 


