Taxislužba
Podnikateľ poskytujúci
 taxislužbu,
 ostatný prenájom osobných automobilov so šoférom,
je podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona
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 „ZoERP“) povinný používať elektronickú
registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej len „VRP“), ak prijíma
tržbu na území SR v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, napr. platobnou
(bankovou) kartou; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok (napr. faktúra uhradená v hotovosti).
Ak sa taxikár rozhodne, že bude používať
 ERP, je povinný ju začať používať najneskôr od 1.4.2015,
 VRP, je povinný ju začať používať najskôr od 1.4.2015.
Podnikateľ nie je povinný používať ERP alebo VRP, ak tržbu neprijíma v hotovosti, ale bezhotovostne, t. j. ak
zákazník za poskytnutú službu zaplatí poštovým poukazom alebo prevodom na účet taxikára. Ide napr. o úhradu
za dlhodobý prenájom osobných automobilov so šoférom, či už bežne používaných alebo luxusných vozidiel
(napr. limuzíny), na základe zmluvy s obchodným partnerom, pričom faktúra je hradená bezhotovostne.
1. Používanie ERP
Ak taxikár bude používať ERP, musí uplatňovať postup podľa ZoERP v plnom rozsahu; okrem iných povinností
má povinnosť zaevidovať tržbu v ERP bez zbytočného odkladu po jej prijatí a ihneď odovzdať zákazníkovi
pokladničný doklad.
Ak taxikár nemôže použiť ERP, napr. z dôvodu jej poruchy, je povinný odovzdať zákazníkovi paragón.
Pokladničný doklad alebo paragón musí obsahovať náležitosti podľa ZoERP.
Ak taxikár prijme tržbu v hotovosti alebo elektronickými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (platobnou,
bankovou kartou), je povinný okrem potvrdenia o zaplatenom cestovnom z taxametra podľa zákona č. 56/2012
Z. z. o cestnej doprave odovzdať zákazníkovi aj originál pokladničného dokladu z ERP, resp. paragón.
Keďže taxikár prijíma tržbu v taxíku a nie na stálom predajnom mieste, v knihe ERP, ktorú je povinný pri uvedení
ERP do prevádzky predložiť ktorémukoľvek DÚ za účelom pridelenia daňového kódu pokladnice, bude ako
predajné miesto, ktoré je odlišné od sídla PO alebo miesta podnikania FO, uvedené „prenosná pokladnica“.
2. Používanie VRP
Podnikateľ môže používať VRP, len ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci
nepresiahne 1000 dokladov; ak podnikateľ zamestnáva viacerých taxikárov, mesačný limit sa vzťahuje na všetky
VRP, nie na každú VRP osobitne.
NR SR schválila dňa 3.2.2015 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z.
o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa čl. IV sa § 8 zákona o ERP dopĺňa o nový ods. 8:

„(8) Podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 pod kódom 49.32 Taxislužba, nie je pri použití
virtuálnej registračnej pokladnice povinný vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad, ak
vyhotovuje a cestujúcemu vydáva potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa osobitného predpisu;16c) podnikateľ
vo virtuálnej registračnej pokladnici zaeviduje len celkovú sumu platenej ceny.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 16c) znie:
„16c) § 29 ods. 1 písm. g) a § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.“.
Zákon zatiaľ nebol zverejnený v Zbierke zákonov SR.
Pre používanie VRP v súlade s § 8 ods. 8 ZoERP je potrebné mať v taxíku mobil, tablet alebo notebook,
a dostupné internetové pripojenie, nie je potrebné mať tlačiareň.
Ak sa taxikár rozhodne pre používanie VRP, písomne požiada ktorýkoľvek DÚ o pridelenie kódu VRP. Žiadosť
môže podať
 osobne,
 poštou,
 elektronickými prostriedkami, a to v predpísanej forme podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
Ak podnikateľ vyplní všetky údaje v žiadosti správne, DÚ mu zašle kód VRP a prihlasovacie údaje (login a heslo).
S prihliadnutím na to, že taxislužba je povinná pri platbe od zákazníka vyhotoviť a tomuto zákazníkovi odovzdať
potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa zákona o cestnej doprave, taxikár podľa novozavedeného ods. 8 v § 8
ZoERP do VRP zaeviduje len celkovú sumu platenej ceny a zákazníkovi nemusí odovzdať pokladničný doklad
z VRP.
Zaevidovanie tržby vo VRP je taxikár povinný vykonať následne po každom prijatí tržby, nie je možné sumu
platenej ceny zaevidovať vo VRP neskôr, napr. po skončení zmeny.
Ak taxikár zo závažných dôvodov nemôže použiť VRP, je povinný vyhotoviť paragón, ktorý obsahuje identické
povinné údaje ako pokladničný doklad (s výnimkou ochranného znaku „MF“), a tento spolu s potvrdením
z taxametra odovzdať zákazníkovi.

