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DMS Klient – tuzemský Reverse Charge 

 

Tuzemský Reverse Charge 

 tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia  
dle § 69 odst. 12 písm. a) až i) zákona o DPH 

1. Nastavenie programu 

V menu Správca, Súbory, Nastavenie programu – zatrhnite parameter „Zadávat v interném daňovém dokladu 
obchodného partnera“ : 

 
 

2. Reverse charge – režim prenesenia daňovej povinnosti u prijatých faktúr 

 
Po obdŕžaní prijatej faktúry z tuzemska spadajúcej do režimu prenesenia daňovej povinnosti obsahuje táto 

faktúra plnenie bez DPH. DPH ste povinní si vypočítať sami. DPH z tohto plnenia sa zaraďuje do dvoch riadkov 
priznania DPH a to dane na vstupu a dane na výstupu. Daň na výstupu je vždy celá, daň na vstupu môže byť celá, 
môže byť krátená koeficientom, poprípade môže byť i bez nároku na odpočet DPH. 

         Plátca, pre ktorého bolo zdaniteľné plnenie s miestom plnenia v tuzemsku uskutočnené, je povinný priznať 
a zaplatiť daň ku dňu dodania tovaru. 

V evidencii prijatých faktúr z tuzemska v režimu prenesenia daňovej povinnosti vyberte vždy Typ dokladu G 
(Reverse Charge). 

UPOZORNENIE: Toto neplatí pre prijaté faktúry z EU - kde musí byť použitý typ dokladu A - a u obchodného 
partnera musí byť vyplnený VAT kód v údaji IČ DPH. 
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DMS Klient – tuzemský Reverse Charge 

Pre výpočet DPH slúži na políčku „Daň“ tlačítko F2. Ako základ DPH sa berie suma „k úhrade“ a k nemu sa 
dopočítava DPH podľa základnej alebo zníženej sadzby.  

U prijatej faktúry s typom dokladu G – Reverse charge je sprístupnená voľba pre vystavenie interného 
daňového dokladu pre DPH na vstupe – tlačítko Interné daň. dokl. Vystavenie interného daňového dokladu sa 
ponúkne automaticky po uložení dodávateľskej faktúry. 

Poznámka: u typu dokladu G je prístupné aj tlačítko Reverse Charge – týká sa len ČR, kde je k dispozícií číselník 
kódov tovaru pre režim Reverse Charge v ČR. Slovenská republika zatiaľ tento číselník nemá.  

 

 

Postup vytvorenia prijatej faktúry Reverse Charge: 

a) Vyberte typ dokladu G - Reverse Charge 
b) Zapíšte celkovú cenu faktúry do políčka „K úhrade“ (ide o základ DPH) 
c) Na políčku „Daň“ u príslušnej sadzby pomocou tlačítka F2 vypočítajte DPH (suma „K úhrade“ sa berie ako 

základ DPH a k nemu sa dopočíta DPH podľa základnej alebo zníženej sadzby).  
d) Zadáte kódy DPH na vstupe (kód pre základnú alebo zníženú sadzbu zadáte podľa aktuálnych kódov DPH). 
e) Uložte dodávateľskú faktúru vrátane predkontácie cez tlačítko „Likvidácia“.  Na účet dodávatelia vstupuje 

len základ dane, dopočítanú daň účtujete na Vami zvolený účet evidencie DPH Reverse Charge. Program 
vám automaticky ponúkne riadok dane s účtom DPH proti prázdnemu účtu DAL, zadáte ručne protiúčet 
(napr. 395 s analytikou). 
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f) Po uložení faktúry/likvidácie sa otvorí okno pre zadanie Interného daňového dokladu (IDD) s pred 
vyplnenými údaji podľa dodávateľskej faktúry. Do kódu sa prenesie kód obchodného partnera z prijatej 
faktúry. Dátum vytvorenia IDD by malo byť v rovnakom mesiaci ako dátum dodania tovaru, pretože sa toto 
dátum prenáša ďalej do likvidácie IDD. Vyplníte riadok v priznaní DPH na výstupu platný pre režim 
prenesenia daňovej povinnosti odberateľa (číslo riadku priznania vyberte podľa aktuálneho Daňového 
priznania DPH).  

 

g) Interný daňový doklad zlikvidujete cez tlačítko „Likvidácia“. Tu účtujeme už len o DPH. Účty sa prenášajú 
z likvidácie dodávateľskej faktúry (pokiaľ je zlikvidovaná). 

 

 

3. Reverse charge – režim prenesenia daňovej povinnosti u vydaných faktúr 

Na vydané faktúry z tuzemska v režimu prenesenia daňovej povinnosti sa suma dane neuvádza, pre správny 
výpočet zadávame sadzbu 0 %.  
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Vystavenie vydanej faktúry Reverse Charge: 

 
a) Nastavenie programu - pre vydané faktúry na predaj spadajúce do režimu Reverse Charge je potreba 

použiť formu faktúry s číselníkom. Nastavenie je vo voľbe Nastavenie užívateľských parametrov v menu 
Správa – Súbory – Užívatelia – Editovať, kde na záložke Vydané faktúry vyberte formu faktúry  
S číselníkom. 

 

b) Doplnenie číselníka materiálov v modulu Sklad – v menu Servis – Číselník materiálu navediete položky 

tovaru alebo materiálu, kde do čísla materiálu zapíšete kód SCS (kód Spoločného colného sadzobníka) 

alebo vlastné číslo materiálu a do kolónky Colný sadzobník vyplníte kód SCS (colný sadzobník je nutné 

mať vyplnený u dodania tovaru, u ktorého je príjemca povinný platiť daň podľa § 69 ods. 12 písmena f) až 

i) zákona o DPH – dôležité pre načítanie do Kontrolného výkazu). 

Do názvu vyplníte popis, podľa ktorého následne môžete vyhľadávať pri vytváraní odberateľskej faktúry 
typu G Reverse Charge.  
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c) Vystavenie faktúry - vyberáme typ dokladu „G“. Kód Reverse Charge v hlavičke faktúry nevyplňujeme – 
týka sa len Reverse Charge v ČR! 

Do položiek faktúry do čísla materiálu vpíšeme kód SCS. Môžete ho vypísať ručne alebo vyhľadať pomocou 
tlačítka F2 z číselníku materiálu zo skladu. Do číselníku materiálu je nutné vyplniť kód colného sadzobníka 
(SCS). 

Sadzba DPH na faktúre bude 0% (daň je povinný priznať odberateľ faktúry) a kód DPH vyberte podľa 
aktuálnych kódov DPH. 

 

 

 


