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Liberálnejšia úprava používania virtuálnej registračnej 

pokladnice od 1. septembra 2017  
S účinnosťou od 01.09.2017 sa novelizuje zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, a to 

zákonom č. 180/2017 Z. z. 

Zrušenie obmedzenia dokladov 

Predmetná novela liberalizuje podmienky 

používania virtuálnej registračnej pokladnice. 

Novela prináša zrušenie obmedzenia počtu 

vydaných pokladničných dokladov na 

používanie virtuálnej registračnej pokladnice 

(ďalej len „VRP“).  

V zmysle doterajšej legislatívnej úpravy mohol 

VRP podnikateľ používať len za podmienky, že 

v rámci jedného kalendárneho mesiaca počet 

pokladničných dokladov vydaných 

prostredníctvom VRP nepresiahol 3 000. 

Vzhľadom na to, že limit sa viazal na 

podnikateľa, pri zriadení viacerých VRP, nesmel 

byť súčet pokladničných dokladov vydaných 

všetkými VRP v rámci jedného kalendárneho 

mesiaca vyšší ako 3 000. 

Povolená opätovná registrácia VRP 

Novelou dochádza k úplnému zrušeniu tohto 

obmedzenia a podnikatelia môžu od 

01.09.2017 používať VRP bez ohľadu na 

počet vydaných pokladničných dokladov 

v jednom mesiaci. Zároveň je v rámci 

prechodných ustanovení stanovené, že ak 

v minulosti Finančné riaditeľstvo SR ukončilo 

používanie VRP z dôvodu prekročenia 

povoleného obmedzenia vydaných 

pokladničných dokladov a podnikateľ musel 

začať používať elektronickú registračnú 

pokladňu, môže od 01.09.2017 znova začať 

používať VRP. Postup pri opätovnej registrácii 

VRP je rovnaký, ako v prípade prvého začatia 

používania VRP v zmysle §7a Zákona o ERP. 

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá 

zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených v 

newsletteri. 
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Kontakt  

Katarína Balogová 

Tax Director 

E-Mail: Katarina.Balogova@accace.com 

Tel: +421 2 325 53 000 

O Accace  

S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 medzinárodnými klientmi sa Accace radí medzi popredných 

poskytovateľov poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy.  

Accace má vlastné pobočky v 13 krajinách Európy, a to v Bosne a Hercegovine, Českej republike, Čiernej 

hore, Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku 

a na Ukrajine. Služby v iných krajinách sveta vieme zastrešiť prostredníctvom našej siete dlhodobých 

partnerov. 

Viac na www.accace.sk 
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