Príklady zaokrúhľovania
Príklad 1 – platba v hotovosti:
Nákup:
rožok štandard
3
x 0,07 = 0,21 €
Mlieko polotučné
1l
= 0,89 €
Tradičné maslo z lahodnej smotany 125 g
= 1,57 €
Chlieb pšenično ražný konzumný
1000 g
= 0,99 €
Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením
= 3,66 €
Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu ak je platená v hotovosti, a to:
3,66 € nadol, na 3,65 €
Kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 €. Ak by sa celý nákup platil, napr. platobnou kartou, výsledná
platená cena sa nezaokrúhľuje a kupujúci zaplatí 3,66 €.
Príklad 2 – kombinácia platby v hotovosti a stravnými lístkami:
Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením
= 48,34 €
Kupujúci chce zaplatiť dvomi stravnými lístkami v hodnote 3,83 €, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť v hotovosti.
Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu.
Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže
48,34 – 7,66 = 40,68 €, a to nahor, na 40,70 €
Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 €. Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení bude 48,36 €.
Príklad 3 – kombinácia platby v hotovosti a platobnou kartou:
Výsledná cena nákupu
= 48,32 €
Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 20 € a zvyšok plat. kartou. 20 € sa odpočíta z výslednej hodnoty nákupu, t. j.
48,32 – 20 = 28,32 €
Kupujúci doplatí 28,32 € platobnou kartou bez zaokrúhlenia.
Príklad 4 – reklamácia/vrátenie tovaru a služby:
Výsledná cena nákupu bola 58,42 €, platená v hotovosti, t. j. zaokrúhlená na 58,40 €.
a) Kupujúci reklamuje celý nákup a vracia všetok tovar z bločku/nákupu.
Vrátená mu bude zaokrúhlená suma (tá, ktorá bola v hotovosti zaplatená pri nákupe), t. j. 58,40 €.
b) Kupujúci reklamuje iba jednu položku z nákupu, napr. za 8,42 €.
Vrátená hotovosť sa zaokrúhli, t. j. vráti sa mu 8,40 €.
Príklad 5 – platba za tovar a služby voucherom alebo predplatenou/prepaid (napr. darčekovou) kartou
a s doplatkom v hotovosti:
Kupujúci nakúpi tovar spolu za 40 €. Platí predplatenou kartou, ktorá má zostatok 25,01 EUR.
Pokladník vyčerpá kartu a doplatok 14,99 € platený v hotovosti sa zaokrúhli na 15 €.
Príklad 6 – Loyalty transakcie, kde kupujúci platí nazbieranými bodmi plus doplatok (minimálne vo
výške pre účely DPH):
Tovar má cenu 500 bodov a doplatok je 10,72 €.
Doplatok v hotovosti sa zaokrúhli na 10,70 €. Doplatok platený bezhotovostne sa nezaokrúhli, zaplatí sa 10,72 €.

