Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Informácia k novele zákona o ERP,
ktorou sa ruší limit pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej
registračnej pokladnice

Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti
používajú virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej „VRP“), pre tých, ktorí ju chcú
používať, ale aj pre tých, ktorí VRP používali, ale jej používanie bolo ukončené
z dôvodu prekročenia limitu ustanoveného vyhláškou MF SR č. 188/2016 Z. z.
Zákonom č. 180/2017 Z. z. (ďalej „novela zákona o ERP“) s účinnosťou od 1. septembra
2017 sa mení a dopĺňa zákon 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 z. n. p. (ďalej „zákon o ERP“).
I.

Zrušenie limitu pokladničných dokladov

Vzhľadom na to, že sa novelou zákona o ERP s účinnosťou od 1.9.2017 zo zákona o ERP
vypustilo ustanovenie § 4a ods. 2, ktoré upravovalo podmienky, za akých môže podnikateľ
používať na evidenciu tržby prijatej v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami
nahrádzajúcimi hotovosť VRP, ruší sa aj limit pokladničných dokladov pri používaní VRP.
Všetci podnikatelia tak môžu s účinnosťou od 1.9.2017 používať VRP bez akéhokoľvek
obmedzenia.
Poznámka
Do účinnosti novely zákona o ERP, t.j. do 31.8.2017 výška limitu v počte vydaných
pokladničných dokladov vyhotovených VRP u jedného podnikateľa v rámci kalendárneho
mesiaca nesmie byť viac ako 3 000.
II. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.9.2017
V nadväznosti na uvedenú zmenu, prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.9.2017
upravuje možnosť podnikateľom, ktorým FR SR z dôvodu prekročenia počtu vydaných
pokladničných dokladov ukončilo používanie VRP, začať opätovne používať VRP.
Poznámka
Pre opätovné používanie VRP podnikateľ požiada ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu
VRP.
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Príklad č. 1
FR SR podnikateľovi ukončilo používanie VRP z dôvodu prekročenia ustanoveného limitu. Na
evidovanie tržieb používa ERP. Kedy a akým spôsobom podnikateľ môže požiadať
o pridelenie prihlasovacích údajov na prístup do VRP?
***
Pre možnosť používania VRP a pridelenia prihlasovacích údajov pre prístup do VRP, je
podnikateľ povinný ktorémukoľvek DÚ doručiť žiadosť o pridelenie kódu VRP. Keďže proces
doručenia prihlasovacích údajov (login a heslo) je približne dva týždne, podnikateľ môže DÚ
predložiť žiadosť aj pred 1.9.2017 s tým, že VRP začne používať až od 1.9.2017.
Vyplnenie žiadosti je možné vykonať cez internetovú stránku https://vrp.financnasprava.sk
alebo cez www.financnasprava.sk, v časti „Rýchle odkazy“, „Virtuálna registračná
pokladnica“ kliknúť na „Prihlásenie do VRP“ a po otvorení „Žiadosti o pridelenie VRP“
vyplniť požadované údaje. Tento dokument podnikateľ vytlačí, podpíše a následne môže
doručiť 3 spôsobmi:
- naskenovať a zaslať elektronicky (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania na
portáli finančnej správy v časti register (táto možnosť sa týka len tých podnikateľov, ktorí
majú s DÚ podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
/daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
alebo kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
- pošle poštou
- alebo osobne.
Prihlasovacie údaje na prístup do VRP budú podnikateľovi doručené v bezpečnostnej obálke
poštou do vlastných rúk.
Príklad č. 2
Podnikateľ prekročí ustanovený limit v mesiaci júl. Ukončí sa v danom prípade používanie
VRP a je potrebné podať novú žiadosť?
***
Keďže podnikateľ prekročil stanovený limit v mesiaci júl, podľa zákona o ERP účinného do
31.8.2017 FR SR z úradnej moci ukončí používanie VRP k 31.8.2017 (prostredie VRP
zriadené na webovom sídle FR SR je nastavené tak, že systém automaticky ukončí používanie
VRP posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po skončení mesiaca, v ktorom podnikateľ
prekročil stanovený limit pokladničných dokladov bez ohľadu na to, že od 1.9.2017 sa
podmienka limitu novelou zákona o ERP ruší).
Pokiaľ chce podnikateľ ďalej využívať VRP, je potrebné dodržať postup uvedený v príklade
č. 1, t. z. podať žiadosť o pridelenie kódu VRP.
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