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Dobrý deň, prosím Vás o informáciu či platca DPH
musí Žiadosť o......
VYRIEŠENÝ

Odpovedať

Ing. Martin Valent napísal

Nov 22 (pred 2 mesiacmi)

Dobrý deň,
Žiadosť pre pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej "VRP"), ktorá bola
vypísaná v samotnej aplikácii VRP, t. z. cez https://vrp.ﬁnancnasprava.sk je potrebné uložiť a
vytlačiť. Vytlačenú žiadosť je podnikateľ povinný podpísať a doručiť ktorémukoľvek
daňovému úradu (DÚ). Žiadosť sa môže doručiť tromi spôsobmi, a to:
- naskenovať ju a zaslať elektronicky (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania na
portáli ﬁnančnej správy v časti register,
https://pfseform.ﬁnancnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.297.html
(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 zaručený elektronický podpis/ZEP/)
- podať ju osobne na podateľni DÚ,
- alebo zaslať poštou na DÚ.
Podľa § 7a ods. 1 zákona 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. na účely registrácie a na účely pridelenia kódu VRP podnikateľ predloží
písomnú žiadosť na ktorýkoľvek daňový úrad; ak sa žiadosť podáva elektronickými
prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme podľa osobitného predpisu.
Vzhľadom na to, že odkaz na osobitný predpis (zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa neviaže
k vete pred bodkočiarkou, máme za to, že podnikateľ, ktorý je povinný komunikovať so
správcom dane elektronicky (platiteľ DPH) sa môže rozhodnúť žiadosť podať v elektronickej
forme, tak aj v písomnej (papierovej) forme.
--S pozdravom,
Ing. Martin Valent
Kontaktné centrum podpory
Finančné riaditeľstvo SR
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