16. 8. 2016

Dobrý deň, vzhľadom na to, že VRP tlačí doklady cez obyčajnú tl......

Áno, odmeniť ho

Nie, pokarhať ho

Bol(a) JUDr. Martin Ďuračík nápomocný(á)? Bolo to v pohode, zavrieť

JUDr. Martin Ďuračík napísal

May 12, 2015

Dobrý deň,
Podľa § 9 ods. 6 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 podnikateľ, ktorý používa virtuálnu registračnú pokladnicu, môže vytlačiť iba jeden
originál pokladničného dokladu.
V prípade porušenia § 9 ods. 6 zákona č. 289/2008 Z. z. daňový alebo colný úrad uloží pokutu
vo výške od 50 do 330 eur.
Odporúčame pre ﬁrmu A označiť pokladničný doklad pečiatkou a podpisom.

--S pozdravom,
JUDr. Martin Ďuračík

--Ak chcete ohodnotit kvalitu mojej odpovede alebo si prezrieť históriu komunikácie, kliknite
na linku:
https://podpora.ﬁnancnasprava.sk/index.php?
type=my_tickets&cid=k33N2hisFD4FQQ4u#Ticket;%7B%22cid%22:%22k33N2hisFD4FQQ4u%22%7D

Ing. Michal Kučera KML, S.r.o. napísal

May 11, 2015

name: Ing. Michal Kučera KML, S.r.o.
Bydlisko: Podhora 6, 034 01 Ružomberok
DIC: 2022261879
email: kml@kml.sk
Telefon: 0911260763
Dobrý deň,
vzhľadom na to, že VRP tlačí doklady cez obyčajnú tlačiareň a na obyčajný kancelársky papier
prosím Vás o odpoveď kto nesie zodpovednosť ak sa nájde v účtovných dokladoch dvoch
rôznych ﬁriem ten istý daňový doklad ktorý ﬁrmy použijú ako daňový výdaj.
Napríklad.
Firma A vystaví cez VRP doklad za poskytnuté služby v hodnote 980€ s DPH. Vzhľadom na
platbu v hotovosti Firma A nevedie žiadnu ďalšiu evidenciu poskytovania služieb. Spomínaný
doklad použije ako svoj daňový výdaj ﬁrma B aj ﬁrma C. Ktorá ﬁrma bude znášať sankcie za
duplicitný doklad? Firma A bude tvrdí, že vystavila len jeden doklad a ﬁrma B a C bude tvrdiť,
že práve ten jej je originál.
Prosím Vás o informáciu ako budú v takomto prípade postupovať kontrolné orgány
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