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Virtuálna registračná pokladnica by už nemala mať obmedzenia počtu vydaných bločkov. Návrh novely
zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý by mal doterajšie obmedzenie 3 000
vydaných bločkov za mesiac zrušiť, je už v parlamente. Hoci túto iniciatívu avizoval ešte vlani minister
financií Peter Kažimír a zmeny v systéme registračných pokladní sú aj v novom vládnom pláne v boji
proti daňovým podvodom, prichádzajú s nim poslanci koaličnej SNS.
Podľa stanoviska SNS je predloženie novely jej poslancami reakciou na požiadavky podnikateľov
využívajúcich virtuálnu registračnú pokladnicu. "Poslanecký návrh z dielne SNS ruší obmedzenie počtu
vydaných pokladničných dokladov pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice, ktoré bolo doteraz
ustanovené na najviac 3 000 pokladničných dokladov za jeden kalendárny mesiac," píše vo vyhlásení
strana. Virtuálna registračná pokladnica sa tak stane alternatívou ku klasickej elektronickej pokladnici
pre všetkých podnikateľov bez obmedzenia počtu vydaných bločkov.
Minister financií o rušení limitu na vydané pokladničné bločky hovoril aj v súvislosti s novým akčným
plánom v boji proti daňovým únikom. A to v nadväznosti na snahu zaviesť evidenciu tržieb z
registračných pokladníc. Pre používateľov elektronickej registračnej pokladnice chce totiž finančná
správa zaviesť evidenciu tržieb v elektronickej registračnej pokladnici s on-line prepojením na finančnú
správu. So samotným technickým riešením elektronickej evidencie tržieb príde podľa Kažimíra štát do
roka a je možné, že jeho povinné zavádzanie bude postupné podľa rizikovosti jednotlivých sektorov.
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Súvisiace odborné články

Používanie virtuálnej registračnej pokladnice od 1. 4. 2015 a legislatívne zmeny zákona o ERP od 1. 7.
2015
Používanie virtuálnej registračnej pokladnice pri poskytovaní taxislužby v roku 2015
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~sita
https://www.epi.sk/odborny-clanok/pouzivanie-virtualnej-registracnej-pokladnice-od-1-4-2015-a-legislativne-zmeny-zakona-o-erp-od-1-7-2015.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/pouzivanie-virtualnej-registracnej-pokladnice-pri-poskytovani-taxisluzby-2015.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/7--virtualna-registracna-pokladnica.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/virtualna-registracna-pokladnica-dau-11-2016.htm


Ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
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