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1. Úvod
Od 1.1.2014 sa pre platiteľov DPH zavádza nová povinnosť podávať kontrolný výkaz (§ 78a
zákona o DPH). Táto povinnosť sa vzťahuje na platiteľov DPH, teda osoby registrované pre DPH
v zmysle § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH (nevzťahuje sa na osoby registrované pre DPH
podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH).
Program Dantes v1.2 bol rozžírený o novú funkcionalitu, ktorá umožní užívateľom jednoduchým
spôsobom pripraviť a elektronicky podať kontrolný výkaz DPH v zhode so špecifikovanými
požiadavkami.
Dantes je vybavený viacerými úrovňami kontrol, jednak na vstupe, pri zadávaní účtovných
transakcií a rovnako na výstupe pri vytváraní samotného výkazu, pred vytvorením XML súboru
potrebného k elektronickej komunikácii s Finančnou správou.
Vzhľadom na to, že vývoj predchodcu (program Dynac) bol už dávnejšie ukončený, odporúčame
používať najnovšiu verziu programu Dantes. Konzervatívni užívatelia síce môžu vkladať údaje aj
prostredníctvom staršieho Dynacu ale pre korektné vytvorenie kontrolného výkazu budú musieť
niektoré potrebné údaje doplniť v Dantese, pretože pojem „Kontrolný výkaz DPH“ program Dynac
nepozná.
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2. Zmeny pri zadávaní účtovnej transakcie
Kontrolný výkaz DPH obsahuje 9 heterogénnych sekcií, pričom každá sekcia predstavuje tabuľku
s rozdielnými stĺpcami.

Kód kontrolného výkazu DPH (Kód KV)
Pri zadávaní účtovnej transakcie postupujete v princípe rovnako ako tomu bolo doteraz. Pri
účtovaní zápisu s účtom 343 (účet dph) a 6xx (výnosový účet) pribudla v dialógu s ohľadom na
Kv Dph nová položka tzv. Kód kontrolného výkazu (Kód KV).
Kód KV môže nadobúdať hodnoty:
A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, X a prázdnu (Nedefinovanú hodnotu).
• Hodnoty A1 až D2 zodpovedajú jednotlivým sekciám kontrolného výkazu DPH.
• Hodnota X sa použije pre prípady ak údaje daného záznamu nemajú byť súčasťou KV.
• Nedefinovaná hodnota je stav kedy program nepozná spôsob ako, kde a či vôbec zaradiť
údaje predmetného záznamu do KV (Nedefinované hodnoty mohli vzniknúť zadávaním
údajov v Dynacu, ktorý Kód KV nepozná. Pred generovaním finálneho KV, program
upozorní na záznamy s nedefinovanými kódmi KV a zobrazí ich v príslušnej tabuľke).
Kód KV možno pri zadávaní vybrať štandardným
spôsobom resp. klávesom [F2]. Rolovacia tabuľka zobrazí
všetky povolené hodnoty.

Firma, Ič DPH a rýchla oprava
Pri zadávaní účtovnej transakcie, ktorou účtujete faktúru, zadávate aj firmu. Najjednoduchšie
vyberiete firmu výberom z tabuľky firiem a následným inkrementálnym vyhľadaním podľa rôznych
kritérii a potvrdením nájdenej firmy klávesom [Enter]. Toto už poznáte aj zo staršej verzie resp. aj
z Dynacu.
Na úrovni výberu firmy z tabuľky všetkých firiem máte teraz možnosť priamo modifikovať údaje
zvolenej firmy a to stlačením kombinácie [Ctrl+Enter]. Otvorí sa dialógové okno, kde môžete
opraviť, či doplniť napr. Ič Dph firmy bez toho aby ste museli opustiť dialóg účtovnej transakcie.
Toto urýchlenie je pre užívateľa pohodlné, zvlášť keď hodnota Ič DPH nadobudla podstatne väčšiu
dôležitosť ako tomu bolo v čase pred existenciou kontrolného výkazu DPH (Ič Dph sa vyskytuje
ako identifikátor dodávateľa/odberateľa vo väčšine sekcií kontrolného výkazu DPH).
Rovnaký efekt dosiahnete kliknutím na tlačidlo
umiestnenom vedľa firmy.
Ič Dph sa pre optickú kontrolu zobrazuje aj priamo v dialógu.
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Vydané faktúry (A1)
Do sekcie A1 idú faktúry vystavené plátcom dph (majú Ič Dph), neplátcom (nemajú pridelené Dph),
ktorí sú právnickou osobou. Teda patria tu aj rôzne neziskovky, či nadácie. Faktúry vystavené
fyzickým osobám (nepodnikateľom), sa zaraďujú do sekcie D2.

Vydané faktúry (A2)
Do sekcie A2 sa uvádzajú údaje z vydanej faktúry o dodaní tovarov, ktorú bol platiteľ dane povinný
vyhotoviť podľa §71-75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa
§69 ods. 12 písm.f)-i) zákona.
V ľudskej reči to znamená, že sa jedná o faktúru vystavenú bez dph, pričom odberateľ na svojej
strane vykoná tzv.samozdanenie. Účtovná transakcia môže vyzerať nasledovne:
Md 311, Dal 604. Účet 343 sa nepoužije.
V takomto prípade pri účtovaní zápisu s účtom 6xx zadávate nasledovné hodnoty:

Program obsahuje redukovanú množinu spoločného colného sadzobníka, z ktorého môžete vybrať
príslušný číselný kód tovaru (Kód SCS). Ďalej zadávate množstvo a mernú jednotku.
Ak zadávate druh tovaru, Kód SCS sa nepoužije. Logiku správnosti Dantes kontroluje.
Keďže príslušný záznam nemá ekvivalent v štandardnom daňovom priznaní DPH, do zoznamu
kódov DPH pribudol nový kód s označením TPP (pre jednoduchú mnemoniku: Tuzemsko daň Platí
Príjemca). Kód nájdete aj v tabuľke kódov DPH vyvolanej klávesom [F2]
Vyplnenie uvedených položiek (Kód SCS resp. Druh tovaru, Množstvo, MJ) sa použije aj v prípade
vystavenia opravnej faktúry (zaradenej do sekcie C.1.) k pôvodnej faktúre, ktorá bola pôvodne
zaradená do sekcie A.2..

Prijaté faktúry (B1)
Použitie kódu KV pri samozdanení:
Md
Dal
Kód KV
321
5xx
343

B1
343

X
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Opravné faktúry (C1,C2)
Do sekcií C.1. A C.2. kontrolného výkazu DPH idú faktúry podľa §71 ods. 2 zákona, ktoré menia
pôvodnú faktúru.
Pri účtovaní opravných faktúr sa použije pre vydanú faktúru Kód KV s hodnotou C1 a pre prijatú
Kód KV s hodnotou C2.
Hodnota pre Kód DPH musí byť O20 pre sadzbu dane 20% alebo O10 pre sadzbu dane 10%
(resp.iná hodnota Oxx podľa aktuálne platných sadzieb DPH). Z kontextu údajov vie program
zistiť, že sa jedná o dobropis (hodnota Md resp. Dal je záporná) ale pre kladné hodnoty (ťarchopis
resp.vrubopis) program identifikuje opravnú faktúru iba podľa kódu DPH (Oxx).
V prípade účtovania Dph z opravnej faktúry, program pre kontrolný výkaz vyžaduje zadanie čísla
pôvodnej faktúry, ku ktorej bola opravná faktúra vystavená.

Číslo pôvodnej faktúry môžete vybrať z príslušnej knihy fakúr. Program ponúkne podľa kontextu
buď knihu vydaných faktúr alebo knihu došlých faktúr.
Ak účtujete prípad opravnej faktúry k pôvodnej faktúre z minulého účtovného obdobia a pôvodná
faktúra sa už v evidencii nenachádza1, číslo pôvodnej faktúry vložíte priamo do príslušného poľa a
nevyberáte ho z knihy faktúr.

1 Program Dantes kopíruje do nového účtovného obdobia iba otvorené faktúry, t.j také, ktoré neboli na prelome
účtovných období uhradené, resp.boli uhradené len čiastočne alebo boli omylom preplatené a pod. aby sa dali
dosledovať až do momentu ich vysporiadania.
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3. Číslo faktúry pre kontrolný výkaz DPH
Podľa poučenia k vyplneniu kontrolného výkazu sa poradové číslo faktúry uvádza tak, ako je
uvedené na faktúre. t.j. číselné znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr. čiarky lomky
hviezdičky, pomlčky.
V Dantese aj Dynacu je pre jednoduchosť ako identifikátor faktúry použitý tzv. Var.Symbol, ktorý
môže slúžiť viacerým účelom (okrem identifikácie faktúry aj ako symbol pre párovanie úhrad
faktúr). Zaužívaným spôsobom je použitie znakov v dĺžke 10-tich znakov. S uvedenou dĺžkou
pracujú banky, veľké aj malé firmy.
Niektoré firmy však uvedený štandard obchádzajú a pre identifikáciu faktúry používajú reťazec
znakov presahujúci 10 znakov.
Pre takéto prípady sme zaviedli tzv. alternatívne zadávanie čísla faktúry a v dialógu pre vloženie
údajov o faktúre je príslušné pole označené ako Fa-Kv Dph.

Fa-Kv Dph nie je povinné a pokiaľ ho nezadáte, tak v kontrolnom výkaze bude ako číslo faktúry
uvedená hodnota z poľa Fa-Var.symb.
Po nainštalovaní novej verzie Dantes v1.2 sa však položka Fa-KvDph v dialógu vôbec nezobrazí. Je
to kvôli implicitnému nastaveniu, ktoré má zobrazovanie vypnuté. Pokiaľ položku Fa-Kv Dph
chcete používať, musíte ju sprístupniť v časti:
Nastavenia–Predvoľby-Daň z pridanej hodnoty-Kv Dph.

Fa-Kv Dph sa dá zvlášt sprístupniť pre došlé a zvlášť pre vydané faktúry. Môžete mať napr. zapnuté
nastavenie pre došlé faktúry a vypnuté pre vydané faktúry alebo si môžete nastaviť akúkoľvek inú
kombináciu. Ďalšie informácie o nastaveniach v súvislosti s kontrolným výkazom DPH nájdete
v kapitole Nastavenia.
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4. Kontrolný výkaz DPH - finalizácia
Výsledkom zadávania Kódu KV a ostatných relevantných údajov je kontrolný výkaz DPH, ktorý
nájdete medzi výstupmi v časti Zostavy-Daň z pridanej hodnoty-Kontrolný výkaz DPH.
Po výbere sa Vám zobrazí formulár, v ktorom špecifikujete obdobie a stlačením tlačidla
[Generovanie] sa pripraví výstup.

Vľavo sa nachádza navigátor sekcií a vpravo príslušná sekcia s údajmi. Presunom v navigátore sa
automaticky aktualizuje zobrazenie odpovedajúcej sekcie.
Zvlášť dôležitú pozornosť venujte sekcii Nedefinované. Táto sekcia musí byť prázdna, nesmie
obsahovať žiadne záznamy. Pokiaľ nejaké záznamy obsahuje, treba v relevantných účtovných
dokladoch dodefinovať Kód KV, čím sa zabezpečí presun daných záznamov zo sekcie
Nedefinované do sekcií definovaných Kódom KV.
Po vygenerovaní kontrolného výkazu DPH odporúčame vykonať [Kontrolu]. Kontrola prejde
záznam po zázname a skontroluje údaje. Do zoznamu kontrol sa postupne pridávajú ďalšie aby bol
rozsah kontroly čo najúčinnejší. Jednou, z už implementovaných kontrol, je zisťovanie, či má každý
záznam v sekcii B2 zadefinované Ič Dph. (Faktúry prijaté od plátcu DPH, ktorý musí mať
z podstaty pridelené Ič Dph a teda musí byť mandatórne uvedené aj v kontrolnom výkaze).
Pokiaľ kontrola zistí nedostatky, zastaví sa na zázname, ktorý bol kontrolným procesom
vyhodnotený ako chybný a oznámi chybovú správu. Ak chýba Ič Dph, máte možnosť ho doplniť
v procese modifikácie údajov firmy, ktorý môžete vyvolať stlačením tlačidla
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Sekcie B3, D1 a D2 sú súčtové sekcie. To znamená, že aj keď obsahujú viacero riadov, tak do
kontrolného výkazu ide pre každú sekciu iba jeden sumárny záznam, ktorý je súčtom všetkých
záznamov danej sekcie.
V našom formulári je súčet uvedený v pätičke príslušnej sekcie:

Po kontrole je vhodné vyexportovať údaje do Excelu. V dialógu máte možnosť šepcifikovať, či sa
majú exportovať všetky sekcie alebo len aktuálne zobrazená.
Exportovaný súbor je implicitne
uložený do podpriečinku export
aktuálnej agendy a je mu priradené
automatické meno, ktoré zohľadňuje
obdobie, za ktorý bol kontrolný výkaz
vygenerovaný. Pokiaľ chcete vidieť
údaje po exporte v Exceli, zaškrtnite
voľbu Po exporte automaticky
otvoriť Excel.
Pokiaľ exportujete do Excelu všetky
sekcie, Dantes vytvorí len jeden súbor,
v ktorom budú jednotlivé sekcie
reprezentované ako listy (sheets) predmetného zošita.

Export do Excelu Vám môže poslúžiť ako archív kontrolného výkazu za dané obdobie aj
s podrobným členením súčtových sekcií, ktoré exportovaný XML postráda.
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Finálnym krokom je exportovanie údajov do XML v predpísanom formáte, v akom ho dokáže
Finančná správa prijať. Po stlačení tlačidla [Export do XML] program zisťuje ako skončila
posledne vykonaná kontrola. Ak kontrola skončila s chybami, tak podľa príslušného nastavenia
(podrobnejšie v kapitole Nastavenia) program dovolí alebo naopak nedovolí pokračovať
v samotnom exporte.
Ak kontrola vykonaná nebola, program ju od Vás vyžiada. Bez vykonanej kontroly sa export
nevykoná.
Po prekonaní všetkých bezpečnostných prekážok sa spustí dialóg pre export výstupného XML
súboru.

Implicitné meno exportovaného súboru je vytvorené podľa obdobia a umiestnenie je v podpriečinku
export aktuálnej agendy.
Ďalej máte možnosť zvoliť spôsob exportu.
Export údajov do XML

Po stlačení tlačidla OK sa uložia exportované údaje do vyššie špecifikovaného súboru. Ak chcete
vykonať podanie, musíte si manuálne spustiť aplikáciu Finančnej správy a to eDane pre Windows,
eDane pre Javu alebo portál Finančnej správy. V aplikácii si musíte otvoriť príslušný dokument
a zvoliť načítanie zo súboru. Musíte si „vyklikať“ priečinok a meno súboru, kde ste si výstupné
údaje uložili, čo môže byť pre menej zdatných užívateľov náročnejšie.
Export údajov do XML a spustenie aplikácie eDane/Windows

Po potvrdení tlačidla OK sa uložia exportované údaje do vyššie špecifikovaného súboru. Zároveň sa
spustí program eDane/Windows, automaticky sa otvorí dokument Kv DPH a bez akejkoľvek
intervencie užívateľa sa načítajú údaje z exportného súboru. Táto voľba je pre uźívateľa
Dantes v1.2, © MAB Software, s.r.o., 2014
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najpohodlnejšia, nemusí sa vôbec starať o to, kde boli údaje uložené, všetko má v réžii Dantes.
Export údajov do XML a spustenie aplikácie eDane/Java

Platí všetko ako pri predošlom spôsobe až na určité nedokonalosti. Spustenie aplikácie eDane/Java
je časovo veľmi zdĺhavé (môže trvať aj niekoľko minút !), u užívateľa môže vzniknúť pocit, že sa
nič nedeje. Práve z uvedených dôvodov túto možnosť neodporúčame používať.
Export údajov do XML a načítanie cez portál

Táto možnosť nie je v Dantese implementovaná z dvoch dôvodov. Prvým je fakt, že sa technicky
nedá realizovať automatické načítanie súboru (je to dané použitou technológiou na strane
Finančného riaditeľstva), druhým je fakt, že kontrola na portále je menej dôsledná v porovnaní
s kontrolou implementovanou v aplikácii eDane. Dokonca do tej miery, že to, čo prejde bez chýb
cez portál, nemusí prejsť cez eDane. Toto platí v čase písania tohto dokumentu (20.2.2014) ale
v budúcnosti sa to môže zmeniť. Užívateľ má samozrejme možnosť manuálne načítať súbor XML
vygenerovaný Dantesom aj na portále ale momentálne to neodporúčame.
Ak chcete zmeniť implicitné meno alebo priečinok exportovaného súboru, môžete to vykonať
stlačením tlačidla vpravo od poľa „Exportovaný súbor“ (viď. predch.obrázok.)
Po kliknutí sa spustí dialóg, v ktorom môžete určiť iný priečinok alebo iné meno výstupného súboru
ako je Dantesom predvolené.
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5. Rozšírená kontrola firmy
V evidencii firmy sa sprísnili niektoré kontroly s ohľadom na podávanie kontrolného výkazu DPH.
V kontrolnom výkaze, v sekciách, ktoré sa týkajú faktúr, figuruje Ič dph ako identifikátor
dodávateľa resp. odberateľa.
V dialógu pre zadávanie údajov firmy program teraz kontroluje dodržanie formátu pre Ič Dph
pre všetky členské krajiny EÚ. Navyše pribudla možnosť priamo vyvolať webovú stránku, na ktorej
si môžete skontrolovať platnosť zvoleného identifikátora Ič Dph.

Každá firma má teraz tzv. znak užívateľského overenia. Označenie vľavo (znak „?“) indikuje, že
firma doteraz nebola užívateľsky overená. Pokiaľ sú identifikačné údaje správne, kliknite na značku
overenia, program zmení stav, ktorým potvrdíte, že firma bola Vami overená.
Znak overenia je dôležitý pri rôznych kontrolách hlavne v súvislosti s kontrolným výkazom DPH.
Pokiaľ je firma užívateľsky overená, tak pri účtovaní ako aj pri dávkovej kontrole kontrolného
výkazu program už niektoré kontroly nevykonáva, čím spomenuté procesy zrýchľuje.
Stav overenia možno meniť vo všetkých situáciách, v ktorých je umožnený dialóg pre zadávanie
údajov firmy, teda aj priamo pri zadávaní účtovných transakcií a rovnako aj v dialógu pre výstup
kontrolného výkazu.
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6. Nastavenia pre kontrolný výkaz DPH
V súvislosti so zavedením kontrolného výkazu dph pribudli aj nové nastavenia, ktorými môžete
ovplyvniť správanie programu. Nastavenie nájdete v časti:
Nastavenia–Predvoľby-Daň z pridanej hodnoty -Kv Dph.

Po nainštalovaní novej verzie je pri prvom otvorení zvolenej agendy nastavenie podľa nasledovnej
tabuľky:

Nasleduje popis významu jednotlivých parametrov nastavenia:
[x] Zobrazovať odporúčania pre kontrolný výkaz dph

Ak je táto voľba zapnutá (políčko je zaškrtnuté), tak program podľa kontextu zadávaných
údajov transakcie odporúča, ktoré kódy KV sú vhodnými kandidátmi pre danú transakciu.
Odporúčanie sa zobrazí vždy keď zadáte taký kód KV, ktorý v danej situácii program
vyhodnotí ako nevhodný.
[x] Prísna kontrola pri zadávaní kódu KV pre zaradenie do kontr.výkazu dph

Ak je prísna kontrola zapnutá, program nedovolí uložiť zápis s účtom 343, pokiaľ nie je
vyplnená hodnota kódu KV. Pri vypnutej voľbe Vám program umožní zapísať údaje aj bez
zadaného kódu KV ale až po potvrdení varovnej správy s otázkou, či tak chcete naozaj
urobiť. Takéto zápisy však bude kvôli korektnému výstupu kontrolného výkazu nutné neskôr
doplniť.
[x] Vo vygenerovanom Kv Dph vždy kontrolovať dodrž.formátu pre Ič Dph.

Program bude pri spustení procesu kontroly kontrolného výkazu dph skúmať dodržanie
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Dantes v1.2 – manuál pre použitie kontrolného výkazu DPH
formátu použitého pre Ič Dph každej firmy (dodávateľa/odberateľa) uvedenej vo výkaze,
a to ja vtedy ak je firma užívateľsky overená.
[ ] Povoliť export do XML aj v prípade výskytu chýb

Program implictne nedovoľuje exportovať výstupné dáta kontrolného výkazu do XML
súboru, pokiaľ kontrola zistila nejaké chyby. Zapnutím voľby toto obmedzenie potlačíte a
súbor XML budete môcť vytvoriť aj v prípade chýb, pokiaľ na varovnú otázku odpoviete
kladne.
[ ] Umožniť alternatívne zadávanie čísla došlej faktúry pre účely Kv Dph

Pokiaľ potrebujete pre účely kontrolného výkazu použiť pri evidencii došlých faktúr z času
na čas iné číslo faktúry ako je Fa-Var.symbol, voľba musí byť zapnutá. V dialógu pre
vloženie evidenčných údajov faktúry je toto pole označené ako Fa-Kv Dph. Hodnotu však
nemusíte zadať (nie je povinným poľom), v takom prípade pôjde do výsledného kontrolného
výkazu hodnota Fa-Var.symbol (toto pole je povinné). Pokiaľ to nie je nevyhnutné, tak túto
voľbu ponechajte vypnutú. Pri vypnutej voľbe sa pri zadávaní došlej faktúry pole Fa-KvDph
vôbec nezobrazí.
[ ] Umožniť alternatívne zadávanie čísla vydanej faktúry pre účely Kv Dph

Detto ako pri predošlom nastavení, týka sa však vydaných faktúr.
Max.počet znakov pre alternatívne číslo faktúry (10-32)

Jeden z dôvodov prečo bolo zavedené alternatívne číslo pre faktúru je skutočnosť, źe
niektoré firmy používajú pre označenie faktúr reťazec presahujúci štandardne zaužívanú
dĺžku 10 znakov. V tomto poli môźete nastaviť dĺžku poľa v rozsahu od 10 do 32 znakov.
Pokiaľ nie je umožnené alternatívne zadávanie čísiel došlých ani vydaných faktúr, tak
uvedené pole nemá žiadny praktický význam.
[ ] Pri evidencii faktúry automaticky generovať VS z alt.čísla faktúry

Uvedená voľba sa uplatní iba vtedy, pokiaľ je zapnutá aspoň jedna z volieb pre alternatívne
zadávanie čísla faktúry a zapnutá je aj samotná voľba. Pri evidencii novej faktúry bude FaVar.symbol (ak je nevyplnený) automaticky vytvorený konverziou podľa poľa Fa-Kv Dph.
Konverzia odstráni všetky nečíselné znaky vo Fa-KvDph a zvyšok vloží do poľa
s označením Fa-Var.symbol.
Príklad: Ak Fa-KvDph je napr. 1/1*(4560)*/0, tak prázdne Fa-Var.symbol bude
incializované hodnotu 1145600.
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