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REZ� IM		UPLATN� OVANIA		DPH		NA		ZA� KLADE		PLATIEB	§	68d.	,									
PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA           

§ 69 ODS. 12 PÍSM. J)	

 

Platiteľ DPH ktorý uplatňuje osobitnú úpravu (nárokuje odpočet a platí DPH po úhrade) v ponuke:  Instal  - 1 - Údaje 

o firme a parametre - 5 - Parametre pre DPH, nastaví hodnotu:   

Osobitná úprava uplatňovania dane na A 

 

Pri zázname pohľadávky alebo záväzku je potrebné označiť A, že DPH je až po úhrade. 
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V podvojnom účtovníctve DPH bude účtovaná na účet - neuplatnená DPH. Číslo účtu je nastavené v kódoch DPH. 

 

 

 

DPH do daňového priznania a do kontrolného výkazu bude zapísaná s dátumom úhrady. Pri čiastočnej úhrade je 

zapísaná pomerná časť  základu DPH. 

 

V podvojnom účtovníctve pri úhrade, hodnota DPH bude automaticky preúčtovaná z účtu neuplatnená na účet 

uplatnená DPH podľa nastavených účtov v kódoch DPH. 
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Pri faktúrach keď je nastavené A pri - Daň sa uplatňuje po prijatí platby, 

 

 

potom na faktúre je automaticky vypísaný text: Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby 
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POPIS RIEŠENIE   V PROGRAMOCH  INSYPO 

Novelou  zákona  DPH od 1.1.2016 sa okrem iných zmien zavádza tzv. REŽIM UPLATNENIA DPH na základe 

platieb , a to na základe PRIJATIA PLATBY  (daňová povinnosť)  za  dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku 

a súčasne na základe POSKYTNUTIA PLATBY  (právo na odpočítanie)  za nadobudnutie tovaru alebo služby v 

tuzemsku.  Využiť túto novú  možnosť môžu subjekty , platcovia DPH s obratom do sto tisíc eur za minulé 

obdobie. V prípade, že túto možnosť budú chcieť využiť, je potrebné túto skutočnosť  oznámiť  daňovému 

úradu. Podnikatelia, ktorí sa prihlásia do tohto osobitného režimu budú musieť na každej faktúre zreteľne  

uviesť  formuláciu: “DAŇ SA ULATŇUJE NA ZÁKLADE PRIJATIA PLATBY“. 

V praxi to bude znamenať, že daňová povinnosť vznikne podnikateľovi  pri  uplatňovaní osobitného režimu 

DPH na základe platieb  až dňom prijatia platby, a to proporcionálne zo sumy prijatej platby. Obdobne 

právo odpočítať  DPH z prijatých tovarov a služieb ,vznikne až dňom zaplatenia dodávateľovi, a to opäť  len 

zo zaplatenej sumy. 

Pre  použitie režimu uplatňovania DPH na základe platieb je v programe v ponuke:  INSTAL - PARAMETRE  

DPH doplnený nový parameter:   OSOBITNÁ ÚPRAVA UPLATŇOVANIA DPH - $68d.  Pre použitie tohto 

režimu je potrebné tento parameter nastaviť na hodnotu :  ÁNO  . 

V aktualizácii dodávateľov a odberateľov  je doplnený údaj :  Oúu DPH – Osobitná úprava uplatňovania DPH 

pre každého dodávateľa.   Tento údaj sa využije pri záznamoch položiek salda , nakoľko aj firmy , ktoré 

nebudú zaradené do osobitného režimu DPH , budú musieť pri zázname rozlišovať či daný subjekt je resp. 

nie je v osobitnom režime DPH a podľa tejto skutočnosti budú rôzne režimy odpočtu DPH. 

Pri vystavovaní FAKTÚR sa v hlavičke zohľadní, ak ste nastavili parameter pre osobitný režim DPH. V tomto 

prípade sa u faktúr s nenulovou DPH vypíše pod rekapituláciou DPH veta:  DAŇ SA UPLATŇUJE NA ZÁKLADE 

PRIJATIA PLATBY. 

Pri inštalovaní verzie 2016 sa v jednoduchom účtovníctve  INSYPOJ kódy DPH NEZMENIA , v podvojnom 

účtovníctve INSYPOP sa najprv  do účtovnej osnovy doplnia účty: 343119 a 343129 pre VSTUPNÚ 

NEUPLATNENÚ DPH  a účty 343219 a 343229 pre VÝSTUPNÚ NEUPLATNENÚ DPH.   Pri inštalovaní sa 

upravia aj kódy DPH  (okrem kódov pre DOVOZ), prvá dvojica sa NEZMENÍ , do druhej dvojice sa doplní 

predpis pre účtovanie tých položiek salda, pri ktorých bude nastavený osobitný režim uplatňovania DPH. 

Uvedené kódy je možné po inštalácii prekontrolovať ,prípadne opraviť.   Pre osobitný režim uplatňovania 

DPH bude teda prebiehať účtovanie NASLEDOVNE:  Po zázname položky salda (POZOR – pre rešpektovanie 

osobitného režimu DPH ,  bude položky  týkajúce  sa tohto režimu potrebné zaznamenávať výlučne v časti 

SALDO ) sa z dvojice kódov DPH zaúčtuje PREDPIS z druhej dvojice kódov DPH,  takže  po zázname takejto 

položky bude možné v účtovných knihách  vidieť tzv. NEUPLATNENÚ DPH.  Pri úhrade položky salda 

spadajúcej do osobitného režimu DPH sa DPH automaticky PREUČTUJE  na účty prvej dvojice tzv. 

UPLATNENEJ DPH. Pri čiastočných úhradách sa základ a DPH vypočíta vždy len zo sumy úhrady.  Pri 

zázname položiek salda pre DOVOZ z tretích štátov  ( v kóde DPH je údaj DOVOZ nastavený na ÁNO, tieto 

položky nemôžu byť zaradené do osobitného režimu uplatňovania DPH)  sa oproti roku 2015 nič NEMENÍ  

(aj z hľadiska účtovania DPH). V podvojnom účtovníctve INSYPOP ak sa nastaví v parametroch firmy 

používanie osobitného režimu DPH , tak v časti SKLADY a FAKTÚRY sa kontroluje a v prípade potreby aj 

nastaví parameter:  UČTOVAŤ DPH  AŽ Z  ČASTI  FAKTÚRY na hodnotu  ÁNO, t.j. v tomto prípade sa DPH 

bude účtovať do salda z časti faktúry sumárne  vo faktúre. 
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VÝKAZ DPH.   

 Podľa  vydaného  poučenia MF SR sa výkaz DPH pre rok 2016 NEMENÍ.  Podľa  vysvetlenia  sa v príslušnom 

období premietnu do výkazu DPH aj položky s osobitným režimom DPH  tak,  že sa zaradia do obdobia 

podľa  dátumu  úhrady , pričom u čiastočných úhrad sa zo sumy  čiastočnej  úhrady  prepočíta  

proporcionálne  základ a k tomu prislúchajúca  vypočítaná  DPH  tak,  aby suma základu a vypočítanej DPH 

sa rovnala sume čiastočnej úhrady. V prehľadoch salda  a účtovníctva  je  možné  získať  podklady  

rešpektujúce  osobitný  režim  DPH ,  t.j. uplatnené aj neuplatnené položky. 

KONTROLNÝ  VÝKAZ   DPH. 

Podľa  doplnku poučenia ku kontrolnému  výkazu vydaného MF SR   sa formát výkazu k 1.1.2016 NEMENÍ. 

Podľa vydaného poučenia sa pri uplatňovaní OSOBITÉHO REŽIMU do príslušných tabuliek zapisujú 

jednotlivé faktúry na základe prijatia resp. zaplatenia platby a do výkazu sa uvádza celá resp. 

proporcionálna časť uhradenej faktúry a do stĺpca DÁTUM DODANIA resp. PRIJATIA PLATBY sa uvedie 

dátum platby ,úhrady. 

 V poslednej  novele zákona DPH  je uvedená aj zmena platná od 1.4.2016 , a to zmena týkajúca sa 

TABULKY B3:  Prijaté zjednodušené faktúry  ( bločky ).  Firmy, ktoré v príslušnom zdaňovacom období 

presiahnu v tabuľke B3 sumu  DPH > 3000 eur,  budú musieť uvádzať v tabuľke B3 jednotlivé položky 

sumárne za dodávateľov. Ak suma DPH nepresiahne v danom období uvedenú sumu , tak sa v tabuľke B3 

bude uvádzať len jedna položka sumárne za všetkých dodávateľov (ako doteraz) .  Uvedená zmena bude do 

programu zabudovaná v dostatočnom predstihu, až po zverejnení pokynov z FINANČNEJ SPRÁVY. 

Ďalšou zmenou od roku 2016 je rozšírenie PRENOSU TUZEMSKEJ  DA ŇOVEJ POVINNOSTI.  Do konca roka 

2015 sa týkala komodít obilie, integrované obvody a mobilné telefóny.   

Od roku 2016 k tomu pribudla STAVEBNÁ ČINNOSŤ. Podľa metodického pokynu Finančnej správy: 
„Metodický pokynk prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov“ z  08.12.2015 
 

„Platiteľ dane, ktorý poskytol stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku pre iného platiteľa dane, 

dodanie stavebných prác do daňového priznania a do kontrolného výkazu neuvádza. Dodanie stavebných 

prác platiteľ dane uvedie do záznamov o dodaných tovaroch a službách za príslušné zdaňovacie obdobie. 

Prijaté platby pred dodaním stavebných prác platiteľ uvedie do záznamov o prijatých platbách. Uvedené 

záznamy uchováva platiteľ do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, 

ktorého sa týkajú.“ 

„Platiteľ dane uvedie základ dane z prijatých stavebných prác na r. 09 a ním uplatnenú daň (základ dane x 

20%) na r. 10 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak platiteľ 

dane zároveň v zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť uplatní aj právo na odpočítanie 

dane, uvedie výšku odpočítanej dane na r. 21 daňového priznania a údaje o daňovej povinnosti a 

odpočítaní dane uvedie platiteľ dane z prijatej faktúry do časti B.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie 

obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak platiteľ dane v čase vzniku daňovej povinnosti nemá na 

prijaté stavebné práce faktúru, uvedie podľa § 78a ods. 3 zákona o DPH údaje do kontrolného výkazu z 

iného dokladu o dodaní stavebných prác (napr. dodací list, zmluva, preberací protokol). Ak platiteľ dane 
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neodpočíta daň z prijatých stavebných prác v zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť, ale 

odpočíta daň v niektorom z nasledujúcich zdaňovacích období po vzniku daňovej povinnosti, najneskôr 

však v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítane dane vzniklo (§ 

51 ods. 2 zákona o DPH), uvedie údaje o výške odpočítanej dane na r. 21 daňového priznania a do časti B.1. 

kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom odpočítal daň.“ 

 

 

 

 

 

 

 


