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Použité zdroje informácií
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Faktúra - § 71 zákona o DPH
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Opravná faktúra
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Opravná faktúra - WINTES
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Faktúra vyhotovená odberateľom § 72 ods. 5 
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Lehoty na vyhotovenie faktúry - § 73 zákona o DPH
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Lehoty na vyhotovenie faktúry - § 73 zákona o DPH
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Forma faktúry

• Faktúra môže mať listinnú formu alebo elektronickú 

formu.

• Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje 

údaje podľa § 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek 

elektronickom formáte. 

• Výber formátu neurčuje členský štát, ale použitie 

elektronického formátu záleží od zdaniteľných osôb. 

napríklad XML, PDF. 
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Elektronická faktúra

• Ak je faktúra vytvorená v papierovej forme, 

naskenovaná a poslaná a prijatá cez e-mail, takáto 

faktúra je elektronickou faktúrou. 

• Pokiaľ je však faktúra vytvorená v elektronickom 

formáte, napríklad pomocou účtovného softvéru, a je 

poslaná a prijatá v papierovej forme, takáto faktúra 

nie je elektronickou faktúrou. 

• Elektronické faktúry predstavujú pre zdaniteľné 

osoby menšiu administratívnu náročnosť, eliminujú 

chybové zaúčtovanie faktúr a umožňujú v mnohých 

prípadoch automatické účtovanie materiálu a tovaru 

na sklad. 
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Súhlas príjemcu na vydanie elektronickej faktúry

Súhlas na vydanie elektronickej faktúry môže byť 

vyjadrený 

• písomne, v zmluve, e-mailom, ústne 

• alebo aj samotným spracovaním faktúry zo strany

zákazníka alebo jej úhradou.

• úhradou - ak zákazník uhradí prijatú faktúru vydanú

elektronicky, samotná úhrada takejto faktúry

znamená, že súhlasil s jej vydaním v elektronickej

podobe.
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Vierohodnosť pôvodu §71 ods1.písm c)

• znamená, že faktúra bola vydaná dodávateľom alebo inou osobou v jeho mene, 

pričom povinnosť zabezpečiť vierohodnosť pôvodu má nielen dodávateľ, ale aj 

príjemca tovaru alebo služby. 

• Ak dodávateľ vydáva faktúru, zabezpečenie vierohodnosti pôvodu preukazuje 

napríklad záznamom faktúry v účtovnej evidencii. 

• Ak faktúru namiesto neho vydáva odberateľ, dodávateľ preukazuje zabezpečenie 

vierohodnosti pôvodu aj inými podpornými dokumentmi, napríklad zmluvou o 

vyhotovovaní faktúr. 

• Rovnako kupujúci musí byť schopný potvrdiť, že prijatá faktúra je od dodávateľa. 

• Je na zdaniteľnej osobe, aký spôsob alebo akú technológiu na zabezpečenie 

tejto povinnosti si zvolí.
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Neporušenosť obsahu §71 ods1.písm d)

• rozumie sa zachovanie obsahu faktúry, teda že obsah faktúry nebol zmenený. 

• za zásah do obsahu faktúry sa nepovažuje zmena formátu pri konvertovaní 

elektronickej faktúry, napríklad pre potreby jej uchovávania. 

• Neporušenosť faktúry je povinnosťou každej zdaniteľnej osoby, či už ide o 

dodávateľa alebo odberateľa zdaniteľného plnenia. 

• Zdaniteľná osoba sa môže rozhodnúť, aký spôsob zabezpečenia neporušenosti 

obsahu faktúry si zvolí. 
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Čitateľnosť faktúr

• Faktúry musia byť čitateľné ľudským okom.

• Elektronické faktúry ako napríklad XML, alebo správy EDI sa v pôvodnom

formáte nepovažujú za čitateľné ľudským okom.

• Za čitateľné je ich možné považovať až po ich konverzii do formátu, ktorý je

čitateľný ľudským okom.

• Podmienka čitateľnosti elektronickej faktúry sa bude považovať za splnenú, ak je

možné faktúru na požiadanie zobraziť v primeranom čase rovnakým spôsobom.

• Faktúra by mala mať taký vzhľad, aby všetok obsah faktúry o DPH bol jasne

čitateľný, či už na papieri alebo na monitore, bez potreby nadmerného

podrobného skúmania alebo výkladu,
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Uchovávanie faktúr - § 76 zákona o DPH

• po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,

• prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok uvedený v § 54 

ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH do konca obdobia na úpravu 

odpočítanej dane podľa § 54 a 54a zákona o DPH, 

• dovozné doklady a vývozné doklady potvrdené colným orgánom do 

konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia 

roka, ktorého sa týkajú.
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Uchovávanie faktúr v pôvodnej forme

• Osoby povinné uchovávať faktúry si môžu zvoliť formu ich

uchovávania bez ohľadu na to, ako boli faktúry poslané alebo

sprístupnené.

• Je na zvážení týchto osôb, či budú faktúry uchovávať v elektronickej

alebo papierovej forme.

• Zdaniteľná osoba, ktorá uchováva faktúry elektronicky, je povinná

umožniť daňovému úradu na účely kontroly prístup k týmto faktúram,

ich sťahovanie a používanie.

• Elektronickým uchovávaním faktúry sa podľa § 76 ods. 6 zákona o

DPH rozumie uloženie údajov vykonané prostredníctvom

elektronického zariadenia na spracovanie vrátane digitálnej

kompresie a uchovávanie údajov použitím drôtových, rádiových,

optických alebo iných elektromagnetických prostriedkov.



17

Preklad faktúry vyhotovenej v cudzom jazyku

Na požiadanie daňového úradu na účel kontroly :

• Zabezpečiť preklad faktúry vyhotovenej alebo prijatej v cudzom

jazyku, do slovenského jazyka.

• Ustanovenie § 5 zákona č. 563/2009 Z. z., týmto nie je dotknuté.

• (2) Písomnosti daňového subjektu vyhotovené v inom ako

štátnom jazyku musia byť na výzvu správcu dane predložené

spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

• Povinnosť zabezpečiť preklad faktúry do slovenského jazyka sa týka

konkrétnych faktúr, ktoré je potrebné skontrolovať v rámci kontroly, či

už v rámci daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania..
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Informácia k uvádzaniu sadzby dane na faktúre 

vyhotovenej za dodávku plnenia podliehajúcemu 

tuzemskému prenosu daňovej povinnosti na 

odberateľa 

• Faktúra vyhotovená platiteľom dane pri predmetných

dodávkach musí obsahovať náležitosti stanovené §

74 ods. 1 zákona o DPH. Jednou z náležitostí faktúry

uvedených v tomto ustanovení je aj uplatnená sadzba

dane (písm. h/).

• Na faktúre je nesprávne uvádzať nulovú sadzbu dane,

pretože zákon o DPH nulovú sadzbu dane nepozná.
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Vaše otázky k tejto téme ?
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Podpisové záznamy uložené v databáze WINTES
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Podpisové záznamy uložené v databáze WINTES
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Podpisové záznamy uložené v databáze WINTES
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Podpisové záznamy uložené v databáze WINTES
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Podpisové záznamy uložené v databáze WINTES
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Podpisové záznamy uložené v databáze WINTES
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Podpisový záznam na vystavenej faktúre



27

Vaše otázky k tejto téme ?
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Personalizácia nastavenia
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WINTES - Faktúra za stavebné práce

§ 69 zákona o DPH sa dopĺňa odsekom 17, podľa ktorého, ak platiteľ dodá 

stavebné práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou 

a má za to, že tieto stavebné práce alebo tovar s inštaláciou alebo montážou sú 

plnením podľa odseku 12 písm. j) a vyhotovená faktúra obsahuje slovnú 

informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, 

platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je osobou povinnou platiť daň. 

WINTES vystavená faktúra – typ dane 63
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WINTES - Faktúra za stavebné práce

Na faktúre je nesprávne uvádzať nulovú sadzbu dane, pretože zákon o DPH nulovú 

sadzbu dane nepozná (FS 4/2018)
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Fakturácia WINTES za komodity

• Zrušená hranica 5000 €

• Dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 

Spoločného colného sadzobníka (ďalej len „SCS“), 

patrí sem napr. ryža, pšenica, pohánka, seno, olejnaté 

semená ale napríklad aj sypané čaje a pod., 

• Dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 SCS a do 

položiek 7301, 7308 a 7314 SCS, patrí sem napr. 

surové železo, dosky, tyče, prúty, uholníky, profily, 

pletivo zo železného alebo oceľového drôtu a pod
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Fakturácia WINTES za kovový tovar

Zrušená hranica 5000 € priniesla problém hlavne pre 

predajne stavebnín, železiarstva

• Pri predaji v hotovosti cez pokladňu nemá blok 

náležitosti úplnej faktúry

• Aj na drobnosť je potrebné vystaviť faktúru

• Čo v prípade ak kúpi niekto bez DPH na firmu ?

• Pre správne zatriedenie fakturovaného tovaru do 

SCS, hlavne železných predmetov je potrebné sa 

obrátiť na Vášho dodávateľa.
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Fakturácia WINTES za komodity

... len na zopakovanie

• Typ DPH na vystavenej faktúre sa použije 

rovnaký ako pri bežnej faktúre

• Pre rozlíšenie zápisu do A2 je určujúci kód 

colného sadzobníka (SCS)

• Ak sa na jednej faktúre nachádzajú aj položky s 

prenosom daňovej povinnosti a položky bez 

prenosu daňovej povinnosti program sám 

roztriedi časť faktúry do A1 a časť faktúry do A2 
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Fakturácia WINTES za komodity

... len na zopakovanie

Program zistí podľa číselníka partnerov:

• je odberateľ platiteľ DPH (t. j. či má zadané 

IČDPH v tvare SK********** 

• existuje v číselníku platiteľov DPH  finančnej 

správy)

• položka je označená kódom SCS 10**, 12** 

,72** 7301, 7308, 7314, 
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Fakturácia WINTES za komodity

Pri ukončení faktúry program skontroluje 

správnosť %DPH vo väzbe na IČ DPH §, podľa 

ktorého je odberateľ registrovaný 

• nie je registrovaný pre DPH

• registrovaný podľa §6 a §7, 

Vyfakturujete položku faktúry bez DPH, program 

Vás pri ukončení faktúry upozorní na chybu

Najčastejšie riešená otázka hotline – prečo 

program nedovolí vyfakturovať bez DPH komoditu
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16405- Kontrola na zoznam platiteľov DPH 

pri prenose daňovej povinnosti §69/12

• Kontrola je vlastne pohľad do oddielu A2 KVDPH 

Udržujte si číselníky DPH aktuálne !!!
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Fakturácia WINTES za komodity

Udržujte si číselník platcov DPH aktuálny
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Fakturácia WINTES za komodity

Udržujte si číselník platcov DPH aktuálny
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Vaše otázky k tejto téme ?
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Odosielanie elektronických faktúr

• Odosielanie cez WIN10 prostredníctvom tlačiarne „Microsoft Print to PDF“

1

2
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Odosielanie elektronických faktúr

• Zadajte názov PDF súboru ktorý Win10 vytvorí a zvoľte zložku kam sa uloží

1

2

3
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Odosielanie elektronických faktúr

• Uložený súbor odoštite ľubovoľným emailovým programom ako prílohu 
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Manuálne odosielanie elektronických faktúr

• Uložený súbor odoštite ľubovoľným emailovým programom ako prílohu 
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Automatické odosielanie elektronických faktúr

• Odoslanie programom WINTES
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Automatické odosielanie 

elektronických faktúr je momentálne v 

testovacej prevádzke
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Vaše otázky k tejto téme ?




