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V tomto čísle prinášame:
Stálosť informácií na bločkoch z registračných pokladníc
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STÁLOSŤ INFORMÁCIÍ NA BLOČKOCH Z REGISTRAČNÝCH POKLADNÍC
Počas realizácie auditov sa stretávame so situáciou, že účtovné prípady napr.
spotreby materiálu, spotreby pohonných látok, tržieb z predaja tovaru a pod.
sú podložené pokladničnými dokladmi z elektronickej („ERP“), resp.
virtuálnej („VRP“) registračnej pokladnice. Tieto doklady sa z dôvodu rýchlej
a lacnej tlače tlačia na termopásky. Informácie uvedené na týchto
termopáskach sa po krátkom čase stávajú vyblednuté a nečitateľné.
Na základe § 4 ods 2. písm. b) bod 8 zákona č. 289/2008 Z. z. o
používaní elektronickej registračnej pokladnice v aktuálnom znení majú
povinnosť používatelia registračných pokladníc (elektronických, resp.
virtuálnych) používať kvalitný termopapier. Ale aj ten najkvalitnejší
termopapier nebude mať žiadny vplyv na životnosť tlače, ak budú
pokladničné doklady skladované v nasledovných podmienkach:
a) teplota mimo rozsahu 18 – 25 °C
b) uschovanie v mokrom alebo vo vlhkom prostredí (60%)
c) kontakt s lepidlami – napríklad lepiace pásky
d) kontakt s PVC – napríklad euroobal
e) kontakt s bielidlami – napríklad bielený kancelársky papier
f) kontakt so zmäkčovadlami − napríklad kožená peňaženka
g) kontakt s rozpúšťadlami – napríklad pečiatky
h) používanie farebných zvýrazňovačov

Marian Vojtek
e-mail: marian.vojtek@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-22

Upozorňujeme na § 8 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, na základe
ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne,
preukázateľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Vhodným spôsobom, ako eliminovať riziko spochybnenia nákladu/výdavku
kontrolným orgánom je ich kopírovanie, čo môže byť časovo náročné a aj
drahé riešenie.

NEPREHLIADNITE
Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na február až marec 2018 môžete nájsť na
našej webovej stránke: http://www.mandat.sk
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O SPOLOČNOSTIACH MANDAT
MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené
v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej
doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva
a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na
území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými
poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských
daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať poradenstvo pre
klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.
V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje
v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.
Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy.
MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia,
ktoré si čitateľ urobí na základe tohto vydania.
Ak si by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu
prijímateľov MANDAT správy, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:
news@mandat.sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
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