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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. DPH 

 

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

 

1.1. Legislatívne zmeny na základe novely DPH od 1.1.2016 – 1. časť 

V systéme Humanet boli na základe zmeny legislatívy DPH od 1.1.2016 vykonané prvé zmeny. Zmeny sa 
týkajú nového § 68d v zákone o DPH. Ide o prvú časť zmien, ktorá obsahuje zmeny v užívateľskom rozhraní 
Humanetu. Načítavanie dokladov podľa § 68d do uzávierky DPH bude zapracované až v ďalších updatoch. 

 

Registračná povinnosť 

Do voľby Základné nastavenia / Užívateľské nastavenia a Organizácie bola pridaná nová Registračná 
povinnosť : „Osobitná úprava uplatňovania dane podľa § 68d“.  

 

Registračnú povinnosť vyberajú len tí užívatelia, ktorí budú postupovať podľa nového § 68d zákona o DPH. 

UPOZORNENIE: Pri zmene registračnej povinnosti je potrebné nastaviť platnosť tejto zmeny v políčku Od. 

 

Políčko Doklad podľa §68d a neuplatniť DPH zo zálohy 

Do účtovných dokladov evidencii Pohľadávky, Záväzky, Interné doklady do časti Info a poznámka pribudlo 

nové označovacie políčko Doklad podľa § 68d a políčko neuplatniť DPH zo zálohy. Políčko neuplatniť DPH 

zo zálohy sa zaktívni len ak je označené políčko Doklad podľa § 68d. 

 

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

 

Políčko Doklad podľa §68d sa automaticky označí v databáze, kde bude nastavená registračná povinnosť 
Osobitná úprava uplatňovania dane podľa § 68d od dátumu, kedy táto zmena nastala. Kontrolovaný dátum 
je Dátum dodania. 

Avšak pri použití zahraničného partnera, ktorý je platcom DPH, čiže má zahraničné IČ DPH, sa políčko 
Doklad podľa §68d  odznačí. Pretože osobitná úprava dane sa nemôže uplatniť pri plneniach podľa § 43, § 
47 a § 69 ods. 6 zákona o DPH. 
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Políčko neuplatniť DPH zo zálohy ošetruje situáciu, ak pred faktúrou bol už vystavený daňový doklad 
k prijatej platba. U platiteľa DPH podľa §68d označenie tohto políčka zariadi, aby daná platba nebola 
opätovne zarátaná do DPH. 

 

V tabuľke záznamov jednotlivých evidencií  do zoznamu stĺpčekov pribudol nový stĺpček §68d, v ktorom sa 
bude zobrazovať hodnota áno ak je políčko Doklad podľa § 68d označené a hodnota nie ak toto políčko 
označené nie je. 

 

UPOZORNENIE: Pokiaľ v dokladoch upravujete dátum účtovného prípadu a dátum dodania do rôznych 
období v rámci registračnej povinnosti, je potrebné stlačiť tlačidlo Aktualizovať v hlavičke dokladu. 

 

Fakturácia – pridanie povinného textu „Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby.“ 

§ 68d ods. 4: Daňová povinnosť pri uplatňovaní osobitnej úpravy vzniká dňom prijatia platby za tovar alebo 
službu, ktoré sú alebo majú byť dodané, a to z prijatej platby. Faktúra vyhotovená platiteľom podľa odseku 2 
okrem faktúry podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c), ktorá je vyhotovená oproti prijatiu platby, musí obsahovať aj 
zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Ak platiteľ takúto slovnú 
informáciu na faktúre neuvedie, daňová povinnosť vznikne podľa § 19. Platiteľ nesmie opraviť pôvodnú 
faktúru doplnením slovnej informácie „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. 

 

Od dátumu kedy sa v databáze nastaví registračná povinnosť Osobitná úprava uplatňovania dane podľa § 

68d, vo voľbe Fakturácia a odbyt / Fakturácia sa do dokladov druhu Faktúra, Predfaktúra,  Dobropis, 

Ťarchopis, Storno sa na záložku Texty do políčka Záver automaticky pridá text „Daň sa uplatňuje na základe 

prijatia platby.“.  

V databáze platcu DPH podľa §68d, ak sa na doklade fakturácie tento text nebude nachádzať, tak systém na 
to upozorní hlásením: „Doklad neobsahuje text  „Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby.“. Naozaj chcete 
doklad uložiť?“. 

 

Tento text sa však nemá nachádzať na dokladoch so zahraničným partnerom, ktorý je platcom DPH, čiže má 
zahraničné IČ DPH. 

 

Adresár partnerov 

Do voľby Adresár partnerov pribudne nové označovacie políčko Uplatňuje § 68d. 

 

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

Ak  sa na doklade v evidencii Záväzok a Interný doklad vyberie partner, ktorý má označené Uplatňuje § 68d, 

tak sa označí políčko Doklad podľa § 68d.  
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V databáze kde  nie je zvolená registračná povinnosť Osobitná úprava uplatňovania dane podľa § 68. Pri 

pridávaní dokladu v evidencii Záväzok a Interný doklad, ktorý je označený ako Doklad podľa §68d, ale 

vybratý partner toto označenie v adresári partnerov nemá, tak systém pri zápise vypíše hlásenie: „Doklad má 

označenie §68d, ale vybratý partner nie je označený ako partner podľa § 68d. Chcete naozaj doklad uložiť?“ 

 

Táto úprava súvisí s § 68d ods. 5 :  Právo odpočítať daň z tovarov a služieb, ktorú voči platiteľovi podľa 
odseku 2 uplatnil iný platiteľ, vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu platiteľom podľa odseku 2 
dodávateľovi. Ak platiteľ podľa odseku 2 zaplatí len časť protihodnoty za tovar alebo službu, právo odpočítať 
daň vzniká pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil. 

To znamená, že aj keď nie som platiteľ podľa § 68d ale nakúpila som od partnera, ktorý uplatňuje osobitnú 
úpravu podľa § 68d, tak si môžem odpočítať daň až keď zaplatím a len z toho čo zaplatím. 

 

 

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

 


