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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej 
osoby typ B 

V systéme Humanet boli aktualizované tlačivá DPPO a DPFOB. 

Nové tlačivá sa načítajú pri vytvorení nového výkazu za obdobie roku 2015. 

 Ak už existuje v databáze DPPO a DPFOB za obdobie roku 2015, tento výkaz nie je aktualizovaný. Je 
potrebné ho odstrániť a vytvoriť ho nanovo. 

 

1.2. Úprava bankového výpisu vo formáte .txt Slovenskej sporiteľne 

V systéme Humanet bol upravený bankový výpis vo formáte .txt Slovenskej sporiteľne.  

Bankový výpis bol upravený, aby namiesto klasického bankového účtu pracoval s IBAN, čo uľahčí 
načítavanie bankových výpisov SLSP. 

 

1.3. Oprava chyby: Oprava Výkazu o príjmoch a výdavkoch neziskovej organizácie 

V systéme Humanet bola opravená chyba vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch neziskovej organizácie. Do 
výkazu sa načítavali aj hodnoty z dokladu Začiatočný stav. Po oprave by sa už do výkazu hodnoty 
z počiatočného stavu nemali dostať. 

Ak už máte vytvorený Výkaz o príjmoch a výdavkoch a chybu ste ručne neopravili, tak spustite nad výkazom 
inicializáciu.  

 

2. DPH 

POZOR! Zmena načítavania dokladov do uzávierky DPH! Prosím, pozorne si skontrolujte 
najbližšie uzávierky DPH. 

 

2.1. Legislatívne zmeny na základe novely DPH od 1.1.2016 – 2. časť 

Nové políčka súvisiace s § 68d  
V rámci zmien z novely DPH k 1.1. 2016 sú do Humanetu postupne zapracovávané úpravy súvisiace s touto 
novelou. V  update 5.11 boli popísané prvé políčka pre § 68d zákona o DPH. 
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Do dokladu Pohľadávka, Záväzok, Interný doklad na záložku Úhrady pribudne nové tlačidlo . Toto 
tlačidlo sa zobrazí len ak je doklad podľa § 68d. 

 

 

Okno Úprava platby pre § 68d bude pre každú úhradu zvlášť. 

Po kliknutí na tlačidlo  sa zobrazí modálne okno Úprava platby pre § 68d s políčkami Dátum prijatia 
platby dodávateľom, Základ, DPH a označovacie políčko Upraviť rozpis DPH. 

 

 

Políčko Dátum prijatia platby dodávateľom bude prázdne, vyplniť ho musí užívateľ.  

Ak bude políčko Dátum prijatia platby dodávateľom nevyplnené, do uzávierky DPH pôjde platba na základe 
dátumu úhrady (čiže dátumu zadanom na párovanom  predpise v pokladni, banke alebo int. doklade) a tento 
dátum bude použitý aj v kontrolnom výkaze.  

Ak bude políčko Dátum prijatia platby dodávateľom vyplnené, do uzávierky DPH pôjde platba na základe 
dátumu vpísanom v políčku Dátum prijatia platby dodávateľom  a tento dátum bude použitý aj v kontrolnom 
výkaze. 

Upraviť rozpis DPH – bude neoznačené. Ak sa označí, tak sa zaktívnia políčka Základ a DPH. Políčko je len 
v Záväzkoch a Internom doklade. 

Políčka Základ a DPH pre jednotlivé sadzby sú needitovateľné pokiaľ užívateľ neoznačí políčko upraviť 
rozpis DPH.  

 

Ak sú na doklade viaceré sadzby DPH, systém úhradou najskôr uhradí najnižšiu sadzbu DPH, čiže pôjde od 

nulovej, potom nižšiu a nakoniec najvyššiu. 

Príklad: Doklad v hodnote 3000 eur, z toho je 2000 vo vyššej sadzbe (20%), 500 eur v nižšej sadzbe (10%) 
a 500 eur v nulovej sadzbe. 

Sadzba Základ DPH Spolu 

20% 1666,67 333,33 2000 

10% 454,55 45,45 500 

0% 500  500 
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Doklad bol uhradený v sume 1100 eur. Uhrádzať sa bude od najnižšej sadzby DPH. Čiže rozpis DPH úhrady 
bude vyzerať nasledovne: 

 Sadzba Základ DPH Spolu 

20% 83,33 16,67 100 

10% 454,55 45,45 500 

0% 500  500 

Čo znamená, že najbližšou platbou budem uhrádzať už len zostatok v 20% DPH. 

 

Po označení políčka Upraviť rozpis DPH, si bude môcť užívateľ upraviť rozpis podľa seba. Avšak vždy treba 
dávať pozor na to: 

- či je rozpočítaná daň a základ správne. 

- že nesmie uplatniť viac z DPH danej sadzby ako je na doklade. (pri viacerých úhradách treba 

kontrolovať koľko už bolo z akej sadzby použité). Systém nedovolí zapísať okno ak použitý rozpis 

prevyšuje DPH dokladu. Upozorní na to vyčervenením políčka a poznámkou. 

 

Suma úhrady rozrátaná na základ a DPH použije kódy DPH a KVDPH z dokladu, ku ktorému patrí. 

Ak sa na doklade nachádzajú viaceré kódy DPH jednej sadzby, tak sa budú uhrádzať (načítavať do DPH) 

postupne. Najskôr jeden a keď bude plne uhradený tak potom ďalší. Systém pôjde od najnižšieho kódu po 

najvyšší. 

 

Sumár úprav súvisiacich s § 68d  
Umiestnenie Políčko / 

Úprava 
Funkcia 

Základné 
nastavenia / 
Užívateľské 
nastavenia 

Registračná 
povinnosť 

Do políčka bola pridaná nová Registračná povinnosť : „Osobitná úprava uplatňovania 
dane podľa § 68d“, ktorú si vyberajú len tí užívatelia, ktorí budú postupovať podľa § 68d. 
Treba dať pozor na dátum od pri zmene registrácie. 

 

Pohľadávky, 
Záväzky, 
Interné doklady 
/ záložka Info a 
poznámka 

Doklad podľa 
§68d 

Slúži na označenie dokladov, ktoré majú ísť do uzávierky DPH na základe prijatej platby, 
čiže doklady, ktoré budú posudzované podľa nového § 68d zákona o DPH. 

 

Pohľadávky, 
Záväzky, 
Interné doklady 
/ záložka Info a 
poznámka 

Neuplatniť 
DPH zo zálohy 

Ošetruje situáciu, ak pred faktúrou bol už vystavený daňový doklad k prijatej platbe. 
U platiteľa DPH podľa §68d označenie tohto políčka zariadi, aby daná platba nebola 
opätovne zarátaná do DPH. 

 

Fakturácia a 
odbyt 

Text „Daň sa 
uplatňuje na 
základe prijatia 
platby“ 

Platiteľ uplatňujúci § 68d musí na vystavených fakturačných dokladoch uvádzať tento text. 
Text sa do dokladov dopĺňa automaticky. 
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Adresár 
partnerov 

Uplatňuje § 
68d 

Políčko slúži na označenie partnerov, ktorí postupujú podľa nového § 68d. 

 

Pohľadávky, 
Záväzky, 
Interné doklady 
/ záložka 
Úhrady / okno 
Úprava platby 
pre § 68d 

Dátum prijatia 
platby 
dodávateľom 

Slúži na zadanie dátumu prijatia platby dodávateľom. Ak nie je vyplnené, ako dátum 
prijatia platby sa použije dátum úhrady. 

Pohľadávky, 
Záväzky, 
Interné doklady 
/ záložka 
Úhrady / okno 
Úprava platby 
pre § 68d 

Upraviť rozpis 
DPH 

Slúži na zmenu rozpisu DPH úhrady. Systém rozpisuje úhrady od najnižšej sadzby DPH. 
Políčko sa označí ak je platbu potrebné rozpočítať inak. 

Pohľadávky, 
Záväzky, 
Interné doklady 
/ záložka 
Úhrady / okno 
Úprava platby 
pre § 68d 

Políčka Základ 
a DPH 

Slúžia na zadanie základu a DPH pre jednotlivé sadzby DPH z úhrady. 

 

 

 

2.2. Práca so systémom Humanet a § 68d 

Pre prácu s úpravami podľa § 68d zákona o DPH je dôležité, či ste platiteľ uplatňujúci § 68d, alebo ste 
klasický platiteľ DPH, prípadne osoba registrovaná pre daň. 

 

Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 a § 7a  
Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH  odvádza daň len z nákupu tovaru a služby zo 
zahraničia alebo predaja služby do zahraničia. Keďže zahraničný obchodný partner určite nebude uplatňovať 
§ 68d a ani Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 a § 7a nemôže uplatňovať § 68d zákona o DPH, úpravy 
v Humanete sa jej netýkajú. Žiadny doklad nesmie byť označený ako Doklad podľa §68d. 
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Platiteľ DPH podľa § 4, § 4a, § 4b, § 5 a § 6  
Platiteľ DPH podľa § 4, § 4a, § 4b, § 5 a § 6 zákona o DPH sa s § 68d môže stretnúť len pri došlých 
dokladoch, čiže políčka súvisiace s úpravou podľa § 68d bude označovať len v evidencii Záväzky a Interný 
doklad. Ďalej pri došlých dokladoch by si mal dať pozor: 

1. Došlý doklad je s prenesením daňovej povinnosti (tuzemské aj zahraničné samozdanenie)? 
- Áno = účtuje sa klasicky samozdanenie, doklad nesmie byť označený ako Doklad podľa § 68d. Do 

uzávierky DPH pôjde na základe Dátumu dodania. 
- Nie = bod 2.  

 
2. Je na došlom doklade text „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“?  

- Nie = účtuje sa klasicky, doklad nesmie byť označený ako Doklad podľa § 68d. Do uzávierky DPH 
pôjde na základe Dátumu dodania. 

- Áno = bod 3 
 

3. Došlý doklad je dobropis? 
- Áno = účtuje sa klasicky, doklad nesmie byť označený ako Doklad podľa § 68d. Do uzávierky DPH 

pôjde na základe Dátumu dodania. 
- Nie = doklad označí ako Doklad podľa § 68d. Pre istotu skontroluje partnera na stránke finančnej 

správy v zozname platiteľov uplatňujúcich § 68d. (Momentálne nemáme informáciu kde na stránke 
FS sa bude zoznam nachádzať a ani ako často ho budú aktualizovať). V partnerovi v adresári 
partnerov označí políčko Uplatňuje § 68d, aby s tým program v budúcnosti rátal. Pokračuje v bode 
4. 
 

4. Došlý doklad je vyúčtovacia faktúra k daňovému dokladu o prijatej platbe? 
- Nie = zostane označené len políčko Doklad podľa § 68d.  
- Áno = na doklade je potrebné označiť aj políčko neuplatňovať daň zo zálohy. 

 

Platiteľ DPH podľa § 68d  
Platiteľ DPH podľa § 68d si musí dať pozor na: 

1- Nastavenie registrácie DPH v Humanete a políčko Od. Do políčka Od je potrebné zadať presný 
dátum, kedy začal uplatňovať § 68d. (Základné nastavenia / Užívateľské nastavenia). 

 
2- Pred zmenou nastavenia vytvoril doklady, na ktoré mal už uplatňovať § 68d? (evidencie Pohľadávky, 

Záväzky, Interné doklady). 
- Nie = všetko je v poriadku, nič spätne nemusí opravovať. 
- Áno = do dokladov, ktoré mali ísť podľa § 68d, treba vojsť cez pero a ručne označiť políčko 

Doklad podľa § 68d. 
 

3-  Došlý doklad je s prenesením daňovej povinnosti (tuzemské aj zahraničné samozdanenie)? 
- Áno = účtuje sa klasicky samozdanenie, doklad nesmie byť označený ako Doklad podľa § 68d. Do 

uzávierky DPH pôjde na základe Dátumu dodania. 
- Nie = bod 5.  

. 
4- Vystavený doklad je s prenesením daňovej povinnosti (predaj do zahraničia aj predaj pri tuzemskom 

prenesení daňovej povinnosti § 69 ods. 10, 11 a 12? 
- Áno = účtuje sa klasicky predaj bez dane, doklad nesmie byť označený ako Doklad podľa § 68d. 

Do uzávierky DPH pôjde na základe Dátumu dodania. 
- Nie = bod 6. 

 

5- Došlý doklad je dobropis? 
- Áno = účtuje sa klasicky, doklad nesmie byť označený ako Doklad podľa § 68d. Do uzávierky DPH 

pôjde na základe Dátumu dodania. 
- Nie = bod 6. 

 

6- Je doklad vyúčtovacia faktúra k daňovému dokladu o prijatej platbe? 
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- Nie = v doklade bude označené políčko Doklad podľa § 68d.  
- Áno = na doklade bude označené políčko Doklad podľa § 68d a aj políčko neuplatňovať daň zo 

zálohy. 

 

7- Ak vystavuje alebo prijíma doklady s prenosom daňovej povinnosti v tuzemsku, nikdy nemôže dať 
položky, ktoré spadajú pod prenos daňovej povinnosti a položky, z ktorých sa normálne odvádza 
daň na jeden doklad. 
 

8- Pri vystavovaní faktúr s viacerými sadzbami DPH v Humanete, okrem textu „daň sa uplatňuje na 

základe prijatia platby“ by mal uvádzať aj text „Pri uplatňovaní DPH z platby sa bude postupovať od 

najnižšej sadzby DPH po najvyššiu. 

 Načítanie dokladov do uzávierky DPH  
1. Je to Doklad podľa §68d? 

- Nie = ide do uzávierky podľa Dátumu dodania. 
- Áno = bod 2 

2. Je doklad uhradený? 
- Áno = bod 4 
- Nie = bod 3 

3. Je čiastočne uhradený? 
- Áno = bod 4 
- Nie = doklad nejde do uzávierky DPH 

4. Je na doklad napárovaná úhrada? 
- Áno = doklad ide do uzávierky s dátumom úhrady a vo výške úhrady. Uzavrie sa na základe 

dátumu úhrady. 
- Nie = bod 5 

5. Je označený ako neuplatniť DPH zo zálohy? 
- Áno = doklad nejde do uzávierky DPH (do uzávierky nejde výška odpočítanej zálohy). 
- Nie = doklad ide do uzávierky na základe Dátumu dodania z hlavičky, ale v sume odpočítanej 

zálohy. 
 

 

 

 

Ing. Dana Lempochnerová, konzultant, Mado spol. s r. o. 

 


