Vystavovanie faktúr na stavebné práce podľa §69 ods. 12 písm. j a
4 komodít podľa § 69 ods. 12 písm. f, g, h, i (poľ. plodiny, kovy,
mobilné telefóny, integrované obvody)
VYSTAVENIE ZÁLOHOVÝCH FAKTÚR CEZ MODUL ÚČTOVNÍCTVO
1.) Zálohová faktúra (február):

Zobrazenie na tlač. zostave:

2.) Prijatie platby – evidencia platby v denníku (F5) (február).
3.) Vystavenie daň. dokladu (faktúra na prijatú zálohu) – k dodaniu služby nedošlo do
konca mesiaca (február); [tento doklad sa do KV sa nedostáva].
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Zobrazenie na tlač. zostave:

Zápis v saldokonte:
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4.) „Ostrá faktúra“ - k dodaniu služby došlo v mesiaci (marec) nasledujúcom po mesiaci,
v ktorom bol preddavok prijatý; [tento doklad sa do KV sa nedostáva].

Zobrazenie na tlač. zostave:

Zápis v saldokonte:
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VYSTAVENIE ZÁLOHOVÝCH FAKTÚR CEZ MODUL SKLAD
Pri vystavovaní faktúr, resp. objednávok cez modul Sklad je potrebné cenníkové položky
(stavebné práce) zaradiť do tovarovej skupiny, na ktorej je uvedený „TT/TN kód pre urč.
platiteľa DPH“.
Zaradením cenníkových položiek do takejto tovarovej skupiny, dochádza pri predaji
ku „Kontrole sadzieb DPH“. T.j. na faktúre, resp. objednávke je zadaná sadzba DPH 20%,
pri zápise dokladu sa však vyhodnotí že ide o stavebné práce podľa § 69 ods. 1 písm. j,
a program následne upozorní, že sa odporúča zmeniť sadzbu DPH u týchto položiek na 0%.
Zmenu sadzieb DPH odporučí program len v prípade, že odberateľ má v adresári firiem
uvedené IČ DPH. Ak IČ DPH nie je uvedené, tak doklad bude vyhotovený aj s 20% sadzbou
DPH a to aj napriek tomu, že fakturovaná položka je zaradená do tovarovej skupiny, na ktorej
sa automaticky kontroluje sadzba DPH.
Postup vytvorenia a využitia „TT/TN kód pre urč. platiteľa DPH“ je popísaný nižšie v časti
Automatická kontrola sadzieb DPH pri položkách podľa § 69 ods. 12 písm. f, g, h, i (od strany
10).
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1.) Zálohová faktúra (február):

Zobrazenie na tlač. zostave:

2.) Prijatie platby – evidencia platby v evidencii prijatých záloh/denníku (február).
3.) Vystavenie daň. dokladu (faktúra na prijatú zálohu) – k dodaniu služby nedošlo do
konca mesiaca (február); [tento doklad sa do KV sa nedostáva].

5

Zobrazenie na tlač. zostave:
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4.) „Ostrá faktúra“ – k dodaniu služby došlo v mesiaci (marec) nasledujúcom po mesiaci,
v ktorom bol preddavok prijatý; [tento doklad sa do KV sa nedostáva].

Zobrazenie na tlač. zostave:
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EVIDENCIA ZÁLOHOVÝCH FAKTÚR V ÚČTOVNÍCTVE NA STRANE ODBERATEĽA
1.) Zálohová faktúra (február):

2.) Zaplatenie zálohy – evidencia v denníku.
3.) Daňový doklad (faktúra na poskytnutú zálohu) – k dodaniu služby nedošlo do konca
mesiaca (február); [tento doklad sa do kontrolného výkazu dostane do oddielu B1].
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4.) „Ostrá faktúra“ - k dodaniu služby došlo v mesiaci (marec) nasledujúcom po mesiaci,
v ktorom bol preddavok poskytnutý; [tento doklad sa do kontrolného výkazu dostane
do oddielu B1].

Obdobným spôsobom je potrebné postupovať aj pri tovaroch fakturovaných
podľa § 69 ods. 12 písm. f, g, h, i (4 komodity – poľnohospodárske plodiny, kovy, mobilné
telefóny, integrované obvody) pokiaľ je splnená podmienka dodania 5000 eur a viac. Pri
fakturácii sa použije kód DPH TT.
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Automatická kontrola sadzieb DPH pri položkách podľa § 69 ods. 12 písm. f, g, h, i
V prípade, že máte zakúpené moduly SKLAD aj ÚČTOVNÍCTVO, tak pri fakturácií tovaru podľa
§ 69 ods. 12 písm. f, g, h, i (4 komodity – poľnohospodárske plodiny, kovy, mobilné telefóny,
integrované obvody) je možné si uľahčiť prácu v programe, čo sa týka rozpisu číselného kódu
tovaru, druhu tovaru, množstva tovaru a mernej jednotky v Kontrolnom výkaze v oddiele
A.2. (faktúry sa vystavujú v Sklade a Kontrolný výkaz je výstupom z Účtovníctva).
Cez menu Nastavenia – Parametre – záložka Sklad 1a je potrebné označiť príznak „Používať
TT/TN kódy“. Následne si v číselníku tovarových skupín vytvorte nové tovarové skupiny,
na ktorých bude predvolený druh tovaru podľa § 69 ods. 12 písm. f, g, h, i (4 komodity –
poľnohospodárske plodiny, kovy, mobilné telefóny, integrované obvody). Cez menu Číselníky
– Sklad – Tovarové skupiny si vytvorte novú tovarovú skupinu (Insert, resp. pravé tlačidlo
myši – Pridaj).
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Takto je potrebné vytvoriť tovarovú skupinu pre každý druh tovaru - poľnohospodárske
plodiny, kovy, mobilné telefóny, integrované obvody, resp. iba pre tie, ktoré využívate
pri fakturácií.
Následne treba pre jednotlivé cenníkové položky, ktoré spadajú pod § 69 ods. 12 písm. f, g,
h, i (4 komodity – poľnohospodárske plodiny, kovy, mobilné telefóny, integrované obvody),
nastaviť príslušné tovarové skupiny (viď obrázok nižšie
). Taktiež odporúčame nastaviť
aj kód Colného sadzobníka (
) a základnú MJ.

Zaradením cenníkových položiek do takýchto tovarových skupín, dochádza pri predaji aj
ku „Kontrole sadzieb DPH“. T.j. na faktúre, resp. objednávke je zadaná sadzba DPH 20%,
pri zápise dokladu však program vyhodnotí celkovú sumu fakturovanej položky a ak je vyššia
ako 5000€ (zákonom stanovená hodnota), tak program upozorní, že sa odporúča zmeniť
sadzbu DPH u týchto položiek na 0%.
Program vyhodnocuje celkovú sumu položky fakturovanej podľa § 69 ods. 12 písm. f, g, h,
i a nie celkovú sumu faktúry. Ak by na faktúre bolo viac položiek fakturovaných podľa
§ 69 ods. 12 písm. f, g, h, i a ani jedna položka by nepresiahla sumu 5000€ (napr. 2000€
a 4000€), ale celková suma by bola vyššia ako 5000€, tak program neupozorní na možnú
zmenu sadzieb DPH na 0%, pretože to nie je opodstatnené.
V prípade, že je na faktúre položka spadajúca pod § 69 ods. 12 písm. f, g, h, i nad 5000€
a súčasne aj iná položka s 20% DPH, tak program pri kontrole sadzieb DPH, upozorní
na zmenu sadzieb DPH len u položiek podľa § 69 ods. 12 písm. f, g, h, i. Na ostatných
fakturovaných položkách ostáva sadzba DPH nezmenená.
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Zapísaním takejto výdajky a následným zaúčtovaním faktúry do účtovníctva, vznikne zápis
v Saldokonte. Po zobrazení danej pohľadávky v saldokonte môžeme vidieť, že sa automaticky
označil príznak „Rozpis tovaru pre DPH“, ktorým sa zabezpečí automatický rozpis číselného
kódu tovaru, druhu tovaru, množstva tovaru a mernej jednotky v Kontrolnom výkaze DPH.
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Pri editovaní a následnom zápise daného dokladu (pohľadávky) v saldokonte sa zobrazí okno
Zoznam dodaných tovarov pre kontrolný výkaz DPH, kde sa prenesú údaje potrebné
pre kontrolný výkaz. Údaje sa prenesú na základe nastavení na danej cenníkovej položke
v Cenníku (tovarová skupina, colný sadzobník, základná MJ), množstvo a základ dane sa
prenesú z výdajky. Dáta v okne Zoznam dodaných tovarov pre kontrolný výkaz DPH je možné
aj dodatočne upraviť.
Zobrazenie na Kontrolnom výkaze:
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