
 

 
 

Vážený obchodný partner, 
 

  dovoľujeme si Vás oboznámiť s dôležitými informáciami týkajúcimi sa legislatívnych zmien pri 
používaní registračných pokladníc. Nový zákon o používaní elektronických registračných pokladníc 
č.289/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1.3.2009. Bolo ustanovené prechodné obdobie, ktoré končí 
31.12.2011.  Do tohto termínu je potrebné zabezpečiť FISKALIZÁCIU registračnej pokladnice, resp. 
fiskálneho modulu. 
 
 
POZOR!  
Podľa nového zákona je povinnosťou prijímať  
úhradu faktúry v hotovosti cez fiskálnu tlačiareň, 
pokiaľ je subjekt v zmysle prílohy zákona povinný 
používať registračnú pokladnicu. 
 
Kto musí fiskalizovať. 
Od 1.1.2012 sú všetci používatelia doterajších 
registračných pokladníc povinní používať fiskálne 
zariadenia podľa prílohy zákona č. 289/2008. 
 
Čo a ako fiskalizovať. 
Doposiaľ používané fiskálne moduly EASY-POS.96  
nebude možné ďalej používať, musia sa nahradiť 
tlačiarňou s fiskálnym zariadením (fiskálna 
tlačiareň). 
Elektronické registračné pokladnice Elcom je možné 
fiskalizovať  namontovaním fiskálneho zariadenia 
do pokladnice ( tzv. upgradovací balíček). 
 
Kto fiskalizuje. 
Fikalizovať zariadenie, alebo uviesť do prevádzky nové fiskálne zariadenie, môže len servisná 
organizácia zapísaná v registri servisných organizácií daňového riaditeľstva SR. Firma IFOsoft v.o.s. 
je registrovanou servisnou organizáciou. 
 
Doporučujeme Vám neodkladať fiskalizáciu.  
Využite pokojnejšie obdobie na predajniach a naučte sa s fiskálnymi zariadeniami pracovať (iný 
systém uzávierok, iný spôsob evidencie dokladov, ... ). 
 
Objednanie. 
Fiskalizáciu si môžete u nás objednať emailom na ifosoft@ifosoft.sk, resp. na tel. číslach 051/7710543 
alebo 051/7710497. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na objednávke je nutné uviesť :  

• Firmu ( IČO, názov firmy,  kontaktnú osobu, kontaktné tel. číslo, email) 
• Typ, model a výrobné číslo  pôvodnej registračnej pokladnice  
• Presný typ novej registračnej pokladnice aj farbu - môže byť čierna alebo svetlá 

 
Po zadaní týchto údajov  Vám pripravíme cenovú ponuku priamo pre Vás. 
 
Finančné náklady : 

 
Fiskálna tlačiareň sa skladá: 
- Fiskál EASY-POS.2010 s SD 

kartou,  
- Fiskálna pamäť 
- Tlačiareň ( Epson TM-T88, SRP 

350 ) 
- Zákaznícky displej 
 
Cena fiskálnej tlačiarne závisí 
od roku zakúpenia pôvodného 

fiskálneho modulu 
EASYPOS.96. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
 
    UPOS EPSON FP – T88USM2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatné práce, napr. inštalácia a nastavenie programového vybavenia, zaškolenie obsluhy, je 
spoplatnené podľa platného cenníka : 17,30 EUR bez DPH  za 1 hod, cestovné 0,30 EUR/km bez DPH. 
 
Nové fiskálne tlačiarene spolupracujú s programom IFOsoft od verzie 11.01.  Ak máte 
staršiu verziu programu, je potrebný update programu. Cena update je 20% z cenníkovej 
ceny modulu. 
 
K všetkým cenám sa účtuje DPH vo výške 20%. Ďalšie informácie a prípadné konzultácie sme Vám 
pripravení poskytnúť na našich tel. číslach, mailom alebo osobne počas Vašej návštevy u nás. 
 
          Ing. Jozef Iljuk 
          IFOsoft v.o.s. 

EASY-POS.2010 Cena bez 
DPH od 

         Fiskálna tlačiareň EPSON TM-T88    530,00 EUR 

                Fiskálna tlačiareň SRP350     480,00 EUR 

      Fiskálna tlačiareň EPSON TM – U220 530,00 EUR 

      Fiskalizácia (uvedenie do prevádzky) 25,00 EUR 

Pokladnice ELCOM Cena bez 
DPH od 

Upgradovací balíček, t.j. materiál na                                 
úpravu pokladnice 

99,00 EUR 

           Vykonanie úpravy pokladnice 25,00 EUR 

     Fiskalizácia (uvedenie do prevádzky) 25,00 EUR 

UPOS Cena bez 
DPH od 

Fiskálna tlačiareň EPSON FP – T88USM2 555,00 EUR 

      Fiskalizácia (uvedenie do prevádzky) 25,00 EUR 

Fiskálne tlačiarne ELCOM Cena bez 
DPH od 

                 Efox  - EPSON TM-T88  
            - EPSON TM – U220 

                          - SRP350 

599,90 EUR 
599,90 EUR 
540,30 EUR 

                            Mini EFox 349,00 EUR 


