RECYKLAČNÝ FOND
Recyklačný fond nadobudol účinnosť 1. júla 2001 a bol zriadený ako neštátny účelový fond.
Prvým januárom 2002 vznikla dovozcom a výrobcom povinnosť odvádzať na účet fondu
finančné prostriedky za komodity stanovené zákonom. Účelom recyklačného fondu je
sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich na podporu zberu, zhodnotenia a
spracovania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opotrebovaných batérií a akumulátorov
odpadových olejov
opotrebovaných pneumatík
viacvrstvových kombinovaných materiálov
elektrických a elektronických zariadení
plastov
papiera
skla
vozidiel
kovových obalov

NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY RECYKLAČNÉHO FONDU
Pre využitie evidencie recyklačného fondu v programe je potrebné vykonať niekoľko
nastavení. Najprv je potrebné cez menu - Nastavenia – Parametre – záložka Sklad 1a –
Používať hmotnosť a Používať recyklačný fond – označiť príznak (Obr. 1).

Obr. 1

V číselníkoch programu sa nachádza číselník sektorov recyklačného fondu, ktorý sa zobrazí
prostredníctvom menu - Číselníky – Sklad – Recyklačný fond - sektory. Číselník sektorov je
legislatívne daný, no je možné ho editovať, prípadne doplniť podľa vlastných potrieb.

Obr. 2

ZADÁVANIE ÚDAJOV PRE RECYKLAČNÝ FOND NA CENNÍKOVEJ POLOŽKE
Ďalším krokom nastavení je vyplnenie potrebných údajov na cenníkových položkách
v cenníku. Pre potreby recyklačného fondu sú na cenníkových položkách dôležité políčka
Hmotnosť a Recyklačný fond (Obr. 3).

Obr. 3

Hmotnosť – v prvom okienku sa zadáva jednotková hmotnosť tovaru netto, t.j. hmotnosť
tovaru bez obalu (napr. 9,5 kg/ks). V druhom okienku sa zadáva jednotková hmotnosť
brutto, t.j. hmotnosť tovaru s obalom (napr. 11,5 kg/ks).
Recyklačný fond – uvádza sa kód sektora pre hlásenie na recyklačný fond, pričom sektor si je
možné vybrať z číselníka sektorov. V prvom okienku sa uvádza sektor, do ktorého sa zaradí
daná cenníková položka a v druhom okienku sa uvádza sektor, do ktorého sa zaradí obal
danej cenníkovej položky.
Príklad:
Prvé okienko – mikrovlnnú rúru zaradíme do sektoru 05.A.2 Elektrické a elektronické
zariadenia - veľké domáce spotrebiče – ostatné, ktorý je možné vybrať z číselníka
prostredníctvom klávesu F9.
Druhé okienko – obal je možné rozdeliť do viacerých sektorov podľa toho, z čoho daný obal
pozostáva. V našom prípade je celková hmotnosť obalu 2 kg, z toho 1 kg predstavuje
polystyrén (sektor Výrobky z polyetyléntereftalátu (PET), polyetylénu (PE), polypropylénu
(PP), polystyrénu (PS) a z polyvinylchloridu (PVC)) a 1 kg predstavuje kartón/papier (sektor
Papier a lepenka)(Obr. 4).

Obr. 4

Program umožňuje predvoliť niektorý zo sektorov na obaly ako predvolený sektor, t.j. ak sa
v druhom políčku Recyklačného fondu nevyplní nič, potom sa obaly automaticky zaradia do
predvoleného sektora. Takéto predvolenie je možné využiť vtedy, ak sa väčšina obalov
zaraďuje do jedného sektora obalov, napr. Papier a lepenka. Na predvolenie určitého sektora
je potrebné v číselníku sektorov na danom sektore označiť príznak – „Obaly zahrnúť do tohto
sektoru“ (Obr. 5).

Obr. 5

PRÍJEM TOVARU
Pri nákupe tovaru zo zahraničia, ktorý vstupuje do hlásenia pre recyklačný fond, je na
príjemke potrebné zadať údaj, že ide o tovar zo zahraničia (Obr. 6).

Obr. 6

Pri príjme tovaru z výroby je potrebné na príjemke zadať údaj vypovedajúci o tom, že sa
jedná o tovar z výroby, a ktorý vstupuje do hlásenia pre recyklačný fond (Obr. 7).

Obr. 7

VÝDAJ TOVARU
Pri predaji tovaru do zahraničia, ktorý vstupuje do hlásenia pre recyklačný fond, je na
výdajke potrebné zadať údaj, že ide o vývoz tovaru (Obr. 8).

Obr. 8

Pri reexporte tovaru do zahraničia je na výdajke potrebné zadať údaj, že ide o reexport
tovaru, ktorý vstupuje do hlásenia pre recyklačný fond (napr.: firma nakúpi tovar v Českej
republike a ten istý tovar predá ďalej do Poľska) (Obr.9).

Obr. 9

Hlásenia pre recyklačný fond je možne zobraziť v programe cez menu Sklad – Príjemky,
výdajky – pravé tlačidlo myši Výpisy rekapitulačné alebo Ctrl + R (Obr. 10).

Obr. 10

RECYKLAČNÝ POPLATOK
Od 01.01.2016 je v platnosti nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý ukladá výrobcom
elektrozariadení povinnosť uvádzať viditeľným spôsobom recyklačný poplatok (RP). Táto
povinnosť sa dá splniť jednou z týchto alternatív:
- uvádzaním výšky RP na obale elektrozariadenia,
- uvádzaním výšky RP na etikete elektrozariadenia,
- uvádzaním výšky RP na daňovom doklade či inom obdobnom doklade vyhotovenom
pri predaji elektrozariadenia.

Výška recyklačného poplatku sa zadáva v prepočte na jeden kus a uvádza sa:
- priamo na položke v cenníku (Obr.11),
- pri príjme danej položky (Obr.12).

Obr. 11

Obr. 12

Pri predaji sa výška recyklačného poplatku nezadáva, ale prevezme sa cenníkovej položky.

ZOBRAZENIE RECYKLAČNÉHO POPLATKU NA DAŇOVOM DOKLADE:
-

-

na faktúre = Sklad – Príjemky, výdajky – Ctrl+V- v Zozname tlačových zostav je
potrebné si vybrať zostavu „Faktúra s recyklačným poplatkom“. Zobrazenie recyk.
poplatku na iných tlačových zostavách (napr. na inom type faktúry, resp. na
cenovkách) je možné docieliť len úpravou konkrétnej tlačovej zostavy.
na pokladničnom doklade – pri tlači pokladničného dokladu cez fiškálnu tlačiareň, je
potrebné povoliť zobrazenie recyklačného poplatku na bločku (Sklad – Fiškálna
tlačiareň – Parametre, programovanie – zaškrtnúť príznak „Zobraziť recyklačné
poplatky“) (Obr. 13).

Obr. 13

