eKasa a Caris
Dňa 19.06.2019 Národná rada SR schválila odklad povinného nábehu na systém eKasa do
31.12.2019. Podľa aktuálnych štatistík k projektu eKasa na stránke finančnej správy k
01.07.2019 bolo k systému eKasa finančnej správy pripojených necelých 15 % on-line
registračných pokladníc.
Aby podnikatelia nedostali pokutu za omeškanie zavedenia on-line registračných pokladníc,
stačí splniť len jednu podmienku:
do 30.06.2019 požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient.
Tí používatelia, ktorí využili prechod na VRP ako prechodné, resp. dočasné riešenie,
podľa vyjadrenia finančnej správy na jej facebookovej stránke nemusia VRP rušiť.
Ak požiadali o kód pokladnice eKasa klient, môžu využívať starú pokladnicu ERP, kým si
nenájdu vhodné riešenie, najneskôr však do 31.12.2019.

Naše odporúčanie
Našim používateľom určite odporúčame, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa
klient a stiahli si identifikačné a autentifikačné údaje (inicializačný balíček).
Spoločnosť Teas už v marci napojila testovacie prostredím spoločnosti VAROS, naďalej je
však v certifikačnom procese (info k 30.6.2019)
Našim zákazníkom môžeme ponúknuť aj napojenie fiškálneho zariadenia od spoločnosti
A3Soft, konkrétne FiskalPro VX 520.
Alternatívou môže byť prechod na Virtuálnu registračnú pokladnicu – odporúča sa pri
prevádzkach s malou kadenciou predaja. V tomto prípadne by sa systém Caris nastavil len na
formu úhrady na faktúru a obsluha by zadávala úhradu na portáli VRP manuálne. Pri faktúre
je však potrebné zadať kompletné údaje zákazníka.
Užívateľov preto vyzývame k opatrnosti a obozretnosti, či si dajú súčasnú pokladnicu
(fiškálny modul) upraviť, resp. pre ktorú novú registračnú pokladnicu sa rozhodnú.
Úpravu, prípadne nákup registračných pokladníc (fiškálnych modulov) odporúčame odložiť
až na obdobie, keď bude jasné, ktoré z nich budú certifikované a plne kompatibilné s
Carisom.

Zariadenia ktoré bude možné podľa novej legislatívy podporovať, do veľkej miery nezávisí od
firmy Teas. Podporovať totiž bude možné len tie zariadenia, na ktoré ich výrobcovia získajú
certifikát. Pri ďalších zariadeniach sa o podpore neuvažuje z časových dôvodov..

Aktuálne informácie k jednotlivým zariadeniam nájdete v tabuľkách nižšie.

Tlačiarne k systému Caris
Aktuálne zariadenie

Nové zariadenie

Podpora od
01.04.2019

Podpora od
01.07.2019

VAROS FT4000

VAROS eFT4000

NIE*

ÁNO*

VAROS eKasa FT5000

VAROS eKasa FT5000

NIE*

ÁNO*

Upos FP-T88US M2

Nevyrába sa

NIE

NIE

FiskalPRO

FiskalPRO VX 520

NIE

ÁNO

ELCOM mini Efox

Nevyrába sa

NIE

NIE

EASYPOS

EasyPos eKasa

NIE

Testuje sa

Posledná aktualizácia 30. 06. 2019
* Zariadenie nie je v tomto čase ešte certifikované.
Spoločnosť Teas nie je predajcom uvedených zariadení. V prípade záujmu je potrebné
kontaktovať priamo ich výrobcov, príp. regionálnych predajcov.

