
Zrušenie obmedzenia počtu vydaných bločkov pre virtuálnu pokladnicu

Zákonom č. 180/2017 Z. z. sa od 1. septembra 2017 zrušuje obmedzenie počtu vydaných bločkov pre
virtuálnu pokladnicu.

Dátum publikácie: 6. 7. 2017

V Zbierke zákonov vyšiel zákon č. 180/2017 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o ERP).
Novela zákona o ERP zrušuje obmedzenie na
používanie virtuálnej registračnej pokladnice, ktoré je
v súčasnosti stanovené vyhláškou Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 188/2016 Z. z., ktorou sa
ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na
účely používania virtuálnej registračnej pokladnice na
najviac 3 000 pokladničných dokladov vyhotovených
v jednom kalendárnom mesiaci.
Zároveň sa výslovne ustanovuje, aby aj tie podnikateľské subjekty, ktorým bolo v minulosti ukončené
používanie virtuálnej registračnej pokladnice z titulu prekročenia počtu vydaných pokladničných dokladov,
mohli opäť používať virtuálnu pokladnicu bez akéhokoľvek obmedzenia s tým, že si opätovne podajú
žiadosť na začatie jej používania.
Nadväzne na zrušenie obmedzenia používania virtuálnej registračnej pokladnice sa zrušuje vyhláška č.
188/2016 Z. z., ktorá ustanovovala počet pokladničných dokladov na účely virtuálnej pokladnice (3 000
pokladničných dokladov vyhotovených za mesiac).

Novela zákona nadobúda účinnosť 1. septembra 2017. 
Bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, keďže dochádza k zmierneniu regulačného
zaťaženia.

 

Poznámky pod čiarou:
Súvisiace komentované ustanovenia

Komentár k § 4a zákona 289/2008 Z. z.
Komentár k § 8 zákona 289/2008 Z. z.

Súvisiace aktuality
Elektronická a virtuálna registračná pokladnica a účtovníctvo

Súvisiace príklady z praxe
Ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice
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Používanie virtuálnej pokladnice od 1. 9. 2017

Zrušenie obmedzenia počtu vydaných bločkov pre virtuálnu pokladnicu

Stránka 1 / 2

https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4722099&f=3
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1024458&f=3
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4512614&f=3
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4512614&f=3
https://www.danovecentrum.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-4a-zakona-289-2008-Z-z.htm
https://www.danovecentrum.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-8-zakona-289-2008-Z-z-8.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/elektronicka-a-virtualna-registracna-pokladnica-a-uctovnictvo-toptema-dc-10-2015.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/ukoncenie-pouzivania-virtualnej-registracnej-pokladnice.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/pouzivanie-virtualnej-pokladnice-od-1-9-2017.htm


1. Aplikácia virtuálnej registračnej pokladnice prostredníctvom FR SR
2. Spôsob registrácie na používanie virtuálnej registračnej pokladnice od 1. 9. 2017
Virtuálna registračná pokladnica
7. Virtuálna registračná pokladnica
Elektronická a virtuálna registračná pokladnica a účtovníctvo
Používanie registračných pokladníc a účtovníctvo podnikateľa
3. Registračná pokladnica a analytická evidencia
4. Príklady účtovania tržieb evidovaných registračnou pokladnicou
Zmeny vzoru knihy ERP účinné od 1. 4. 2015 a 1. 7. 2015
Novela zákona o ERP účinná od 1. 4. 2015
OTESTUJTE SA: Zmeny pri používaní registračnej pokladnice od júla 2015

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
188/2016 Z. z. Vyhláška o vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej

registračnej pokladnice
180/2017 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
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