Zálohovanie PET/CAN obalov od 1.1.2022 v programoch Tangram
Dňa 30.9.2021 bol prijatý zákon 732/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony.
Zákon upravuje predaj a výkup PET fliaš a plechoviek ako vratných obalov od roku 2022.
Tieto legislatívne zmeny boli aplikované do systému Tangram od verzie v.22.01.
Pre správne fungovanie evidencie vratných obalov je potrebné v programovom vybavení Tangram
vykonať určité úpravy a nastavenia.

1. PREDAJ/VÝKUP OBALOV
1.1 Ak vratné PET/CAN obaly len predávate
•

v Cenníku tovarov a služieb založte novú cenníkovú kartu na obal - PET fľašu podľa vzoru na
obrázku

•

rovnako založte novú cenníkovú kartu na obal – CAN plechovku podľa vzoru na obrázku (s
iným kódom a názvom)
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• k cenníkovým kartám pre obal
PET a obal CAN založte aj
predajnú cenu s 0% DPH v
hodnote 0,15 eur v hlavnej
cenovej skupine (je nastavená
v konfigurácii programu).
Typ ceny je základná cena a
nesmie mať povolenú zľavu.

•

založte nové cenníkové karty pre tovary s vratným obalom (tieto tovary by mali mať nový
EAN kód produktu)

V týchto nových cenníkových kartách pre tovary s vratným obalom pridajte do položky
Viazaný obal MJ kód PET fľaše alebo plechovky.
2

Zadanie kódu vratného obalu do cenníkovej karty tovaru zabezpečí, že program pri predaji tovaru
automaticky vydá aj obal (PET fľašu alebo plechovku) - podľa nastaveného kódu v položke Viazaný
obal MJ a pokladnica naúčtuje pri predaji k tovaru aj obal.
Nezabudnite vytlačiť nové cenovky, na ktorých je uvedená aj cena vratného obalu.
1.2. Ak vratné PET fľaše a plechovky predávate aj vykupujete
•
•
•
•
•

založte novú cenníkovú kartu na obal - PET fľašu a plechovku podľa vzoru na obrázku 1
rovnako založte novú cenníkovú kartu na obal – CAN plechovku fľašu a plechovku podľa
vzoru na obrázku 1
k cenníkovým kartám pre vratný obal PET a vratný obal CAN založte aj predajnú cenu s 0%
DPH v hodnote 0,15 eur v hlavnej cenovej skupine (je nastavená v konfigurácii programu). Typ
ceny je základná cena a nesmie mať povolenú zľavu.
založte nové cenníkové karty pre tovary s vratným obalom (tieto tovary by mali mať nový
EAN kód produktu)
v týchto nových cenníkových kartách pre tovary s vratným obalom pridajte do položky
Viazaný obal MJ kód PET fľaše alebo plechovky

Zadanie kódu vratného obalu do cenníkovej karty tovaru zabezpečí, že program pri predaji tovaru
automaticky vydá aj obal (PET fľašu alebo plechovku) - podľa nastaveného kódu v položke Viazaný
obal MJ.
Cenovky k tovarom s vratným obalom obsahujú aj informáciu o cene vratného obalu. Pokiaľ sa táto
informácia na Vašich cenovkách nezobrazuje, objednajte si úpravu cenovky na tangram@tangram.sk.
Predaj tovarov s vratným obalom
Pokiaľ je v cenníkovej karte tovaru zadaný v položke Viazaný obal MJ kód PET fľaše alebo
plechovky, predá pokladnica automaticky ku každému kusu tovaru aj jeden obal a vypíše to aj na
účtenke.
Výkup vratného obalu
A. Výkup vratného obalu s využitím automatu
• pred nákupom automatu kontaktujte spoločnosť Tangram, aby ste si overili, či programové
vybavenie Tangram PC KASA bude vedieť načítať údaje z kupónov o výkupe vratných obalov
• po vydaní kupónu z automatu, zákazník predloží potvrdenie pri pokladni, pokladník potvrdenie
načíta a buď pokladnica automaticky odpočíta sumu z nákupu alebo pokladník vydá hotovosť.
B. Výkup vratného obalu manuálne terminálom od Správcu
• - po vydaní kupónu z terminálu zákazník predloží kupón pri pokladni, pokladník potvrdenie
načíta a buď pokladnica automaticky odpočíta sumu z nákupu alebo pokladník vydá hotovosť.

3

2. VÝROBA / DISTRIBÚCIA OBALOV
Pre každý jednotlivý typ PET fľaše/plechovky založte samostatnú cenníkovú kartu s údajmi o cene,
hmotnosti a ostatných náležitostiach.

Nezabudnite zadať jednotkovú hmotnosť obalu.
V položke Čiarový kód zadajte kód príslušného výrobku, pre ktorý sa tento obal používa.

Príloha
METODICKÝ POKYN FS SR - výňatok k vratným obalom
Informácia k zákonu č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – časť V. – daň z pridanej hodnoty.
Jednorázové zálohované obaly - § 22 ods. 3
Pri dodaní nápoja v zálohovanom jednorázovom obale na nápoje s odkazom na § 2 písm. b) zákona č. 302/2019 Z. z.
o zálohovaní jednorázových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 6 „zákon o
obaloch“) sa do základu dane nezahrnie suma zálohu za tento obal, tzn. dodanie zálohovaného jednorázového obalu
nepodlieha zdaneniu.
Zálohovaným jednorázovým obalom na nápoje sa v zmysle § 2 písm. b) zákona o obaloch rozumie obal tovaru
určený na jedno použitie, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje záloh. Tento záloh sa nezahrnie pri predaji
nápoja do základu dane. Podľa § 3 ods. 1 zákona o obaloch ide o:
- jednorázové obaly na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše,
- jednorázové obaly na nápoje z kovu, ktorými sú plechovky.
Podľa § 2 písm. f) zákona o obaloch sa zálohom rozumie osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru, ktorej
účelom je zabezpečiť, aby sa odpad z obalov vrátil správcovi a bolo s ním nakladané v súlade s prioritami hierarchie
odpadového hospodárstva.
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