
 Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 

www.humanet.sk 

 Žilina, dňa 11. 03. 2016 

Hotline - e-mail: podpora@humanet.sk – tel.: 0905 510 687, 0905 499 052, denne od 8
00

 do 16
30

 

 

HUMANET PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO 

Update dátového modelu na verziu 6.02 

 
Predchádzajúca verzia: 6.01.1 
 

PREHĽAD ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo ................................................................................................................................................ 2 

1.1. Nový stĺpec pre zobrazenie uzávierky DPH ............................................................................................ 2 

1.2. Poznámky k účtovnej závierke ................................................................................................................ 3 

2. DPH ............................................................................................................................................................ 3 

2.1. Dodanie stavebných prác ........................................................................................................................ 3 

2.2. Kontrolný výkaz od 1.4.2016 ................................................................................................................... 4 

 
  



 

Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 
 

2 

PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

 

1.1. Nový stĺpec pre zobrazenie uzávierky DPH 

V systéme Humanet bol do účtovníckych evidencií pridaný nový stĺpec Uzávierka DPH. Stĺpec zobrazuje, 
v ktorej uzávierke DPH je doklad uzamknutý. 
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Pre mesačných platcov bude v stĺpci údaj napr.: R 01/2016 alebo D 01/2016 - R ako riadne, D ako 
dodatočné, 01 ako mesiac január. 

 

Pre štvrťročných platcov bude v stĺpci napr.: R 3Q/2012 alebo D 3Q/2012 - 3Q ako tretí štvrťrok. 

 

 

Stĺpec je potrebné do jednotlivých evidencii pridať ručne. 

 

POZN.: Starší stĺpec Uzávierka DPH, ktorý sa nachádzal v evidenciách Záväzky, Interné doklady a Pokladňa 
a zobrazoval dátum uzávierky DPH, ak sa užívateľ rozhodol, že doklad umelo posunie do inej uzávierky 
DPH, bol premenovaný na Priradenie do uzávierky DPH. 

 

 

1.2. Poznámky k účtovnej závierke 

V systéme Humanet boli aktualizované súbory poznámok k účtovnej závierke. Súbor je len na stiahnutie, 
systém poznámky nevypĺňa. 

2. DPH 

2.1. Dodanie stavebných prác 

V metodickom usmernení finančnej správy o dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona 
o DPH bolo medzi povinnosťami platiteľa, ktorý dodáva stavebné práce inému platiteľovi dane, taktiež uviesť 
údaje o dodaní stavebných prác do záznamov o dodaných tovaroch a službách za zdaňovacie obdobie, 
v ktorom vznikla daňová povinnosť. 
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Na základe tohto usmernenia vznikol v Humanete nový kód DPH 6912j a zostava Zoznam dokladov 
o dodaní stavebných prác. 

 

Kód DPH 6912j sa použije pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j., čiže pri dodaní 
stavebných prác, na ktoré sa aplikuje tuzemské prenesenie daňovej povinnosti. Kód zabezpečí, že sa doklad 
nedostane ani do Výkazu DPH, ani do Kontrolného výkazu a ani do Súhrnného výkazu. Použitím tohto kódu 
sa doklad dostane len do zostavy Zoznam dokladov o dodaní stavebných prác. 

Zostava Zoznam dokladov o dodaní stavebných prác sa nachádza medzi ostatnými zostavami v rámci 
uzávierky DPH. Zostava sa exportuje do excelu.  

 

 

 

 

 

2.2. Kontrolný výkaz od 1.4.2016 

Do systému Humanet boli už zapracované legislatívne zmeny DPH od 1.4.2016 týkajúce sa kontrolného 
výkazu.  

Zmena od 1.4.2016 : „Ak za dané zdaňovacie obdobie je celková suma odpočítanej dane zo 
zjednodušených faktúr 3 000 eur a viac, je platiteľ povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, 
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celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov 
a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre daň.“ 

To znamená, že ak v časti B.3 kontrolného výkazu bude výška odpočítanej dane (stĺpec 3) nad 3000 eur, tak 
sa sumy v časti B.3 rozdelia podľa jednotlivých dodávateľov.  

Od 1.4.2016 sa mení aj vzor kontrolného výkazu. Kde zaniká časť B.3 a namiesto nej vznikajú časti B.3.1 
a B.3.2.  

V časti B.3.1 bude jeden sumarizačný riadok pre všetky plnenia zo zjednodušených faktúr. Časť sa vyplní, 
ak výška odpočítanej danej nepresiahne 3000 eur (pôvodná časť B.3). 

 

V časti B.3.2 budú všetky plnenia zo zjednodušených faktúr rozdelené podľa jednotlivých dodávateľov. Za 
každého dodávateľa bude jeden sumarizačný riadok. Časť sa vyplní, ak výška odpočítanej dane bude nad 
3000 eur. 

 

V kontrolnom výkaze bude vyplnená buď časť B.3.1, alebo B.3.2. Nemôžu byť vyplnené obe súčasne. 

Úprava sa prejaví v uzávierke DPH za apríl alebo II.štvrťrok. 

 

Pri účtovaní budete naďalej vyberať typ KVDPH B.3. 

 

 

Pokiaľ predpokladáte, že výška odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr bude nad 3000 eur, je potrebné 
v pokladničných dokladoch evidovať partnera s jeho IČ DPH. 
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Ing. Dana Lempochnerová, konzultant, Mado spol. s r. o. 

 


