
 

Osobitná úprava uplatnenia dane pri prijatí platby 

 (verzia 1.7.1) 
 

Vážení zákazníci, 

Od 1. 1. 2016 Zákon o DPH umožňuje využívať osobitnú úpravu uplatňovania dane pri prijatí platby za 

dodanie tovaru a služieb. Malí a strední podnikatelia sa môžu rozhodnúť, že tento režim využijú 

a nebudú platiť DPH z faktúr, ktoré im ich odberatelia nezaplatili. Daňová povinnosť vzniká až 

v momente, keď príjmu platbu. Súčasne však platí, že DPH z prijatých faktúr si môžu odpočítať až 

potom, keď zaplatia svojim dodávateľom. 

 Aktuálne podmienky pre uplatnenie osobitnej úpravy sú nasledujúce: 

 Ide o dobrovoľný režim, ktorý si môžu zvoliť platitelia DPH (registrovaní podľa § 4) ak ich 

ročný obrat je nižší ako 100 000 EUR a odôvodnene predpokladajú, že tento obrat 

v aktuálnom kalendárnom roku neprekročia. Zároveň na nich nesmie byť vyhlásený konkurz 

a nevstúpili do likvidácie.  

Pravidlá pre uplatnenie osobitnej úpravy: 

 Režim sa vzťahuje iba na odplatné dodania tovarov a služieb v tuzemsku (neuplatňuje sa 

napr. pri vývoze, dodaní tovaru do členského štátu EÚ) 

 Princípom osobitného režimu je, že daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb vzniká až 

v momente prijatia platby od odberateľa a to z prijatej platby.  Na druhej strane nárok na 

odpočet DPH  z prijatých plnení bude možný až v období , v ktorom platiteľ zaplatil svojmu 

dodávateľovi. (napr. pri platbe bankovým prevodom  až po pripísaní platby na účet 

dodávateľa) 

 Pri čiastočných úhradách vzniká právo na odpočítanie dane pomerne podľa zaplatenej sumy.  

 Faktúry musia obsahovať zreteľnú informáciu o použití osobitnej úpravy. Požadovaný text je 

priamo súčasťou zákona: „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Jedinou výnimkou sú 

zjednodušené faktúry (napr. doklad z elektronickej registračnej pokladnice, podkladová  časť 

diaľničnej známky...) vystavené oproti prijatiu platby, na ktorých nie je nutné túto informáciu 

uvádzať. 

 Využívanie osobitnej úpravy ovplyvní nielen firmy, ktoré sa pre tento režim rozhodnú, ale aj ich 

odberateľov platiteľov DPH. Právo na odpočítanie dane z faktúr, kde sa daň uplatňuje na základe 

prijatia platby, im vzniká až po úhrade dodávateľovi.  

Vzhľadom na požiadavku rozsiahlych zmien v evidencii DPH boli úpravy rozdelené do troch verzií: 

 1.6.11 (december 2015) – evidencia dokladov v osobitnom režime 

 1.7.1 (január 2016) – automatické priebežné alebo dodatočné hromadné generovanie 

interných dokladov k úhrade faktúr v osobitnom režime uplatnenia DPH 

 1.7.2 (marec 2016) – kontrolná tlačová zostava „Kontrola pomerného uplatňovania DPH 

z úhrad“ 

 



 

1.1. Platiteľ DPH v bežnom režime (nepoužíva osobitnú úpravu uplatňovania 

DPH po prijatí platby) 

Platiteľa DPH v „bežnom režime“ sa môže nová legislatívna úprava dotknúť v prípade, ak sa 
jeho dodávatelia rozhodli, že budú používať osobitnú úpravu uplatňovania DPH po prijatí platby. 
Nárok na odpočet z faktúr od takýchto dodávateľov mu vznikne až po ich úhrade.  

 Evidencia dodávateľov (dostupné od verzie 1.6.11) 

Pre zjednodušenie správnej evidencie dokladov, na ktoré sa vzťahuje uplatnenie dane po prijatí 
platby je možné partnera označiť v adresári nastavením: Pomerné uplatňovanie DPH z úhrad. Pri 
tomto nastavení dôjde automaticky pri prijatí faktúry od partnera k nastaveniu režimu vstupu do DPH 
na doklad „zaplatením“ 

 

 Evidencia dokladov (dostupné od verzie 1.6.11) 

Pre správnu evidenciu dokladov, na ktoré sa vzťahuje uplatnenie dane po prijatí platby je 
rozhodujúce správne nastavenie údaja Režim vstupu do DPH na doklade. Tento údaj určuje či doklad 
bude vstupovať do DPH automaticky pri jeho zaevidovaní v Money alebo neskôr- pri úhrade.  

 Konfigurácia generovania interných dokladov pri úhrade faktúry (dostupná od verzie 1.7.1) 

Kartu nastavenia generovania interných dokladov vyvoláte kliknutím pravého tlačidla myši na modul 
„Interné doklady“. Následne zvoľte možnosť „Nastavenie“: 

 



 

V rámci nastavení interných dokladov vstúpte na záložku „Pomerné uplatňovanie DPH z úhrad“. 
Zvlášť sa nastavuje skupina generovaných interných dokladov, číselný rad a predkontácia pre 
uskutočnené a prijaté plnenia: 

 

Protiúčet DPH upravte podľa toho ako máte upravené účtovanie DPH na prijatých faktúrach 
v osobitnom režime. Jednou z možností je využitie účtov 378 a 379. Prípadne sa poraďte s Vašim 
účtovným a daňovým poradcom. 

 

1.1.1.  Prijatá faktúra od platiteľa DPH, ktorý využíva osobitnú úpravu 

uplatňovania DPH po prijatí platby 

Priamo na prijatej faktúre (záväzku) môžete určiť, že ide o faktúru, kde sa daň uplatňuje na 
základe prijatia platby. Z roletovej ponuky Uplatnenie odpočtu DPH vyberiete režim „Zaplatením".  
Pri zaevidovaní dokladu už pokračujete štandardným spôsobom. 

Kvôli správnej evidencii DPH zadajte na faktúre členenie DPH a položky v zodpovedajúcich 
sadzbách DPH. 



 

 

Príklad: Nákup služieb v hodnote 120 EUR s DPH. Zaúčtovanie takéhoto dokladu môže napríklad byť: 

 

1.1.2. Prijatý dobropis od platiteľa DPH, ktorý využíva osobitnú úpravu 

uplatňovania DPH po prijatí platby 

Pri prijatí dobropisu od platiteľa DPH v osobitnom režime vzniká daňová povinnosť v období, 
v ktorom ste dobropis obdržali (nie až po úhrade) – Režim uplatnenia odpočtu DPH preto nastavte na 
„Zaúčtovaním“. 

 

1.1.3. Vstup dokladov v osobitnom režime do daňového priznania k DPH 

a kontrolného výkazu  (spoločná časť pre platiteľov DPH s bežným aj 

osobitným režimom) 

Doklady, na ktorých ste nastavili režim vstupu do DPH „zaplatením“ nevstupujú do DPH 
automaticky pri ich  zapísaní do Money (dátum plnenia DPH, resp. dátum uplatnenia je na takýchto 
dokladoch prázdny). 

Faktúra ovplyvní daňové priznanie k DPH alebo kontrolný výkaz až keď je k nej vytvorená 
úhrada.  



 

Ku každej úhrade faktúry, záväzku alebo pohľadávky, ktorá bude v režime vstupu do DPH 
„zaplatením“, Money automaticky vygeneruje interný doklad na vyúčtovanie DPH. Tento interný 
doklad bude vstupovať do daňového priznania k DPH aj kontrolného výkazu v období, v ktorom 
došlo k úhrade (od verzie 1.7.1) 

Vzhľadom na to, že nárok na odpočet DPH vzniká až dňom pripísania platby na bankový účet 
dodávateľa, je možné prednastaviť na karte bankového účtu počet dní o ktoré sa má posunúť dátum 
uplatnenia DPH pri realizovaní úhrady. Napr: 3 dni.  

Kartu bankového účtu nájde v ceste: Účtovníctvo – banka – zoznam bankových účtov: 

 

 Príklad: Úhrada prijatej faktúry v 50% výške. Po napárovaní úhrady systém automaticky 
vygeneruje interný doklad v príslušnej výške pričom dátumy účtovného prípadu a uplatnenia DPH 
posunie vzhľadom na nastavenie karty bankového účtu. 



 

 

Na interný doklad sa prevezmú údaje z faktúry – členenia DPH, sumy základov a DPH 
zosumarizované podľa jednotlivých členení DPH použitých na faktúre. Pri čiastočných úhradách sa 
suma úhrady pomerne rozpočíta na jednotlivé použité členenia a sadzby DPH. 

Do daňového priznania aj kontrolného výkazu vstúpi interný doklad s číslom prijatej faktúry, 
podobne ako je v prípade aparátu Reverse charge pri samozdanení. Systém vygeneruje toľko 
interných dokladov, koľko úhrad príslušnej faktúry realizujete. 

Doklady s voľbou uplatnenia DPH Zaplatením: 

Faktúry vystavené  

Faktúry prijaté 

Pohľadávkové doklady 

Záväzkové doklady 

 

Doklady, ktoré slúžia  na úhradu: 

Bankové výpisy 

Pokladničné doklady 

Interné doklady 

 

Samostatnú skupinu tvoria zálohy:  

Zálohy s vplyvom na DPH – slúžia pri pridaní na vyúčtovaciu faktúru jako úhrady a zároveň znižujú 
čiastku na vyúčtovacej faktúre a tým aj čiastku na ID 

Zálohy bez vplyvu na DPH – slúžia len jako úhrada, při ich pridaní na doklad, dôjde k vytvoreniu ID 
do výšky zálohy 

Pri každej editácii uhradeného alebo hradiaceho dokladu dôjde k zobrazeniu otázky:  



 

 

1.1.4. Čo v prípade ak nemám aktuálnu verziu 1.6.11 a 1.7.1 a obdržím 

faktúru od dodávateľa v osobitnom režime  („daň sa uplatňuje na 

základe prijatej platby“)  

Pri dodržaní niekoľkých pravidiel je možné správne zaevidovať aj doklady v starších verziách 
Money S4/S5 a následne správne vyplniť priznanie k DPH a kontrolný výkaz DPH: 

 Na prijatej faktúre je potrebné nastaviť režime uplatnenia odpočtu DPH „Zaplatením“ 

 Doklad je potrebné uhradiť v plnej výške  

 Doklad je potrebné uhradiť v rovnakom období DPH, v ktorom bol zaevidovaný 

 Dátum dodania na prijatej faktúre je potrebné nastaviť podľa dátumu platby alebo dátumu 
pripísania platby na účet dodávateľa 

V prípade, ak uhradíte faktúru iba čiastočne (a nestihnete si nainštalovať novú verziu do 
podania priznania DPH), bude nutné ručne rozpočítať sumu úhrady pomerne podľa jednotlivých 
sadzieb DPH a upraviť vykazované údaje v kontrolnom výkaze aj v daňovom priznaní. 

1.1.5. Hromadné operácie 

Doklady je možné generovať aj dodatočne a hromadne. Slúži na to tlačidlo „Uplatnenie DPH 
k úhradám“ v zozname prijatých faktúr. Pomocou možnosti „Aktualizovať interné doklady“ je možné 
aj spätne vygenerovať interné doklady k faktúram v osobitnom režime evidovaných ešte vo verzii 
1.6.11, v ktorej aparát automatického generovania interných dokladov ešte chýbal. 

 

 Funkcia „Vymazať interné doklady“ vymaže vygenerované doklady, ktoré systém vytvoril 

k realizovaným platbám. 

 Funkcia „Vytvoriť interný doklad pre uplatnenie zostatku dane“ je určená pre platiteľa DPH, 

ktorý využívali osobitnú úpravu uplatňovania DPH (bod 1.2) avšak tento režim ukončili. Dátum 

uplatnenia DPH sa prevezme z dátumu ukončenia v číselníku registrácie DPH  alebo podľa 

pracovného dátumu v Money. Táto funkcia hromadne dodaní nepriznanú a neuplatnenú DPH na 

prijatých a vystavený faktúrach a záväzkových a pohľadávkových dokladoch. 



 

 

 Funkcia „Uplatnenie zostatku DPH“ v zozname prijatých faktúr a záväzkových dokladov slúži 

pre spoločnosti, ktoré sami nevyužívali osobitnú úpravu uplatňovania DPH avšak mali dodávateľa, 

ktorý ju uplatňoval a už ju neuplatňuje. Dátum uplatnenia sa prevezme z dátumu zmeny režimu na 

karte adresy v adresári: 

 

 

1.2. Platiteľ DPH využíva osobitnú úpravu uplatňovania DPH po prijatí platby 

 

 Nastavenie registrácie DPH 

Ak ste sa rozhodli pre používanie osobitnej úpravy  je potrebné príslušným spôsobom nastaviť 
kartu registrácie DPH. Zoznamy – účtovné – registrácia DPH. Otvorte aktuálnu registráciu DPH 
a zvoľte nastavenie „pomerné uplatňovanie DPH z úhrad“: 

 

 



 

 Evidencia dokladov 

Pre správnu evidenciu dokladov, na ktoré sa vzťahuje uplatnenie dane po prijatí platby je 
rozhodujúce správne nastavenie údaju Režim uplatnenia DPH na doklade. Tento údaj určuje, či 
doklad bude vstupovať do DPH automaticky pri jeho zaevidovaní v Money alebo neskôr- napr. pri 
úhrade.  

1.2.1. Vystavenie faktúry (na dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku) 

u platiteľa DPH v osobitnom režime 

Priamo na vystavenej faktúre (pohľadávke) môžete určiť, že ide o faktúru, kde sa daň 
uplatňuje na základe prijatia platby. Z roletovej ponuky Režim uplatnenia DPH vyberiete režim 
„Zaplatením".  

POZNÁMKA: Ak ste nastavili v zozname registrácií DPH prepínač „Pomerné uplatňovanie DPH 
z úhrad“, vystavená faktúra bude automaticky nastavená v režime uplatnenia DPH „Zaplatením“ pre 
tuzemských partnerov:  

 

Ďalej postupujete pri vystavení faktúry bežným spôsobom. Vyplníte povinné náležitosti faktúry 
(vrátane členenia DPH) a zadáte položky v príslušnej sadzbe DPH. 

 Tlač faktúry 

Ak je faktúra v režime vstupu do DPH „zaplatením“, na vytlačenom doklade sa bude zobrazovať 
zákonom predpísaný text: 

„Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“ 

 

 



 

 

Text režimu vstupu do DPH sa automaticky zobrazuje na všetkých formulároch vystavených faktúr, 
ktoré dodávame s programom. V prípade, ak používate vlastné upravené formuláre text sa Vám na 
dokladoch nebude zobrazovať automaticky. Je potrebné príslušným spôsobom upraviť formulár 
faktúry prípadne využiť pole „Texty pre cenami“. 

Do DPH a Kontrolného výkazu vstúpi  faktúra až na základe úhrady vygenerovaným interným 
dokladom analogicky ako je uvedené v bode 1.1.3.  

1.2.2. Prijatie faktúry (za dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku) 

u odberateľa, ktorý je platiteľom DPH v osobitnom režime. 

Pri prijatí faktúry platí pre platiteľa DPH, ktorý používa osobitnú úpravu uplatňovania DPH po 
prijatí platby, rovnaký spôsob evidencie ako pri vystavených faktúrach.  

Na prijatej faktúre nastavíte Režim uplatnenia odpočtu DPH „Zaplatením“.  

Program automaticky tento režim prednastaví na faktúrach prijatých od tuzemských dodávateľov. 
Kvôli správnej evidencii DPH zadajte na faktúre členenie DPH a položky v zodpovedajúcich sadzbách 
DPH. 

1.2.3. Vystavenie / Prijatie faktúry, na ktoré sa nevzťahuje  osobitná úprava 

uplatnenia dane po prijatí platby 

Aj v prípade, ak ste platiteľom DPH, ktorý používa osobitnú úpravu uplatnenia DPH po prijatí 
platby, môžu nastať situácie, v ktorých je potrebné zaevidovať doklad, ktorý tomuto režimu 
nepodlieha.  

Ide napríklad o situácie: 

 Vystavenie faktúry platiteľom DPH do EÚ 

 Vystavenie faktúry v režime MOSS 

 Prijatie faktúry od zahraničného dodávateľa  

 Prijatie dobropisu od tuzemského dodávateľa 

Na dokladoch, na ktoré sa uplatnenie DPH po prijatí platby nevzťahuje, nastavíte Režim uplatnenia 
DPH  „Zaúčtovaním“. 

 



 

 

1.2.4. Vystavenie daňového dokladu (faktúry) k prijatej platbe 

Vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe je špeciálnym prípadom vystavenej faktúry. Ak 
využívate modul generovania interného daňového dokladu k prijatej platbe, na tomto type interného 
dokladu nie je režim vstupu do DPH voliteľný. Aj v prípade platiteľa DPH s osobitnou úpravou tento 
doklad vstupuje do DPH automaticky po jeho vytvorení podľa dátumu platby zadanom na doklade. 
Spôsob vystavenia dokladu je rovnaký ako ste používali doteraz.  

Aj na daňovom doklade je ale podľa aktuálnych informácií potrebné formálne uvádzať text „daň sa 
uplatňuje na základe prijatia platby“. Pri vystavení daňového dokladu môžete tento text doplniť do 
poznámky alebo priamo na upravený formulár interného dokladu. Informácia sa potom bude 
zobrazovať v tlačovom výstupe. 

1.2.5. Čo v prípade ak nemám aktuálnu verziu 1.6.11 a 1.7.1 a chcem 

využívať osobitný režim uplatnenia DPH na základe prijatej platby  

Bez nasadenia verzie 1.6.11 a následne verzie 1.7.1 nie je možné vystavovať doklady 
a  správne zostaviť priznanie k DPH a kontrolný výkaz v súlade s platnou legislatívou! 

 

UPOZORNENIE: Tento postup bol  doplnený po uvoľnení verzie 1.7.1 a bude ďalej doplnený po 
uvoľnení verzie  1.7.2. Nasadenie verzie 1.6.11 je nutnou nie postačujúcou podmienkou pre 
správne podanie priznania DPH a kontrolného výkazu DPH v prípade ak chcete využívať osobitný 
režim uplatnenia DPH na základe prijatej platby.  

 1.7.1 (január 2016) – automatické priebežné alebo dodatočné hromadné generovanie 

interných dokladov k úhrade faktúr v osobitnom režime uplatnenia DPH 

 1.7.2 (marec 2016) – kontrolná tlačová zostava „Kontrola pomerného uplatňovania DPH 

z úhrad“ 

 


