Informácia pre zákazníkov firmy DIGIMAT, s.r.o., Martin
Dňa 04. 12. 2018 bol novelizovaný zákon č. 289/2008 Z.z.
o elektronických registračných pokladniciach. Novelizáciou sa
zavádza nový pojem eKasa alebo on line registračná pokladnica.
Čo to znamená pre používateľov pokladníc
Zjednodušene povedané, každá pokladnica bude pripojená na internet a
bude odosielať vybrané dáta na daňový úrad (FS) . Z toho vyplýva, že na
každej prevádzke sa vyžaduje pripojenie na internet (WIFI, mobil a pod.).
Miesta bez dostupnosti spojenia sa vybavujú individuálne na FS SR.
Termíny
1.4.2019 - povinnosť používať on line pokladnicu pre nových zákazníkov
1.7.2019 - povinnosť používať on line pokladnicu pre všetkých zákazníkov
Výhody pre podnikateľa
· zrušenie denných uzávierok (kontinuálny predaj 24/7),
· zrušenie knihy elektronickej registračnej pokladnice,
· trvalá dostupnosť evidovaných tržieb na portáli FS,
· pri zmene adresy nie je potrebné meniť fiškálnu pamäť,
· pri poruche pokladnice možnosť použiť náhradnú pokladnicu,
· portál FS zabezpečí export údajov do účtovníctva,
· možnosť vydať aj elektronický doklad (bez nutnosti tlače, napr.
zaslanie do mailu, zákazník s tým musí súhlasiť).
Povinnosť podnikateľa
· elektronicky sa prihlásiť na portál FS,
· získať inicializačný balíček, ktorý obsahuje kód pokladnice,
elektronický certifikát a informácie o podnikateľovi,
· zabezpečiť prerobenie pokladnice, resp. zakúpenie novej
„on line“ pokladnice
· nahrať inicializačný balíček do pokladnice.
Proces evidencie tržieb (vystavovanie bločkov)
· podnikateľ vystaví bloček,
· pred ukončením pokladnica odošle cez internet potrebné údaje na
portál FS,
· portál pridelí unikátny kód - OVK a QR kód,
· doklad sa vytlačí spolu s kódom a odovzdá sa zákazníkovi,

·

v prípade, že sa internetové spojenie nepodarí, vytlačí
„neplatný doklad“ (off line doklad) a podpisový kód - PKP.
Údaje sa musia zaslať na FS do 48 hod.

Otázky a odpovede
Musí ísť zákazník na daňový úrad?
Nie je potrebné ísť na daňový úrad pre odhlásenie pokladnice, ak sa zároveň
klient prihlasuje do systému eKasa.
Čo sa stane, ak si podnikateľ nedá prerobiť pokladnicu do
1.7.2019?
Daňový úrad automaticky zruší DKP a pokladnica sa nesmie viac používať.
Ako ďalej s údajmi, ktoré boli uložené v „starej pokladnici“?
Fiškálnu pamäť, dátové médium, na ktorom sú uložené údaje z fiškálnej
pamäte a elektronický žurnál treba uchovať po dobu 5 rokov
Čo sa „starými“ uzávierkami a knihou pokladnice?
Denné uzávierky v tlačenej podobe treba aj naďalej uchovať po dobu 5
rokov, knihu pokladnice treba uchovať po dobu 10 rokov.
Budú sa plombovať pokladnice?
Plomba nie je povinná. Pokladnica bude len označená plombou výrobcu na
ochranu v rámci záručnej doby.
Ako budú EURO pokladnice pripojené na internet?
Prostredníctvom WIFI pripojenia.
Môže si zákazník sám meniť údaje v pokladnici?
Áno. Zmena údajov je možná aj samotným zákazníkom, okrem IČO a JKP.
Mám prenosnú pokladnicu. Čo má mám v hlavičke?
Adresa alebo GPS súradnice predajného miesta, alebo EVČ vozidla. (viď
zákon 289/2008 Z.z., par.7a ods. 8)
Ako sa nastaví Wifi?
Vyhľadanie dostupných sietí v menu pokladnice a zadanie prístupových
údajov ku vybranej sieti.
Ako dlho môžem predávať v off line režime?
Všetky neodoslané doklady sa musia zaslať do systému eKasa do 48 hodín
od vystavenia.

