
Základným zdrojom pre KV je Kniha daňových dokladov (ďalej KDD ) a prípadne položky 
faktúr. 
 
Podmienky výberu pre časť A1 KV:  

1.  vstupujú sem vydané faktúry + tržby (v KDD doklady P a T) 

- všetky doklady s DPH v platných sadzbách 10, 20% 
- druh DOKLADU – Faktúra , je automaticky nastavený pri vyhotovení faktúry aj tržby 
- v prípade, že sú na doklade čiastky pre dve sadzby DPH, v KV bude pre každú sadzbu 

jeden riadok 
- sčítajú sa položky faktúr neoznačené typom, ale v prípade, že sú označené Typom, 

musí byť tento typ v číselníku zaradený do KVDPH 

2.  poradové číslo faktúry: 

- čo sa týka Faktúr vstupuje sem Číslo faktúry, alebo ak je vyplnené políčko Originálne 
číslo faktúry 

- pri Tržbách sa preberá údaj Doklad, alebo ak je vyplnené Číslo faktúry 
- pre zadávanie originálneho Čísla faktúr je potrebné zapnúť v module Vydané 

faktúry/menu Iné/Parametre/Zadávanie originálneho čísla faktúr 

3.  nevstupujú sem vydané faktúry vystavené pre FO – (tie, ktoré nemajú pridelené DIČ ani 
IČ DPH) 

- ak je vyplnené DIČ, alebo IČ DPH vydaná faktúra vstupuje do časti A1 
- ak DIČ, alebo IČ DPH nie sú vyplnené a zároveň je v adrese nastavená „Fyzická 

osoba“ doklady vstupujú do časti D2 
- ak nie je pridelené IČ DPH, ale len napr. DIČ, alebo IČO stĺpec 1 sa nevypĺňa 
- do kontrolného výkazu A1 nevstupujú čiastky Oslobodené alebo Ostatné (mimo DPH) 

4.   ak sa jedná o zásielkový predaj, vstupujú všetky doklady do A1, bez ohľadu na to, či sa 
jedná o doklad pre FO. V KV je potrebné vymazať nastavenie: T-tlač/Parametre výpočtu 
výkazu/časť A1 Enter/Doklady pre nezdaniteľné osoby  

5.   daňové skupiny MRP-doporučené: 1 

Podmienky výberu pre časť A2 KV:  

1.  do tejto časti vstupujú iba vydané faktúry – prenos daňovej povinnosti (tuzemské 
samozdanenia) 

- druh DOKLADU – Faktúra , je automaticky nastavený pri vyhotovení faktúry 
- sčítajú sa položky faktúr s DPH 0%, alebo aj označené F5 - mimo DPH 
- položky musia mať uvedený Typ položky, ktorý je zaradený do KVDPH 
- pri inštalácii sú prednastavené PP-Poľnohospodárske plodiny, KO-Kovy, IO-

Integrované obvody, MT-Mobilné telefóny 
- u typov PP a KO je kód z colného sadzobníka preberaný zo skladovej karty 

2.  do tejto časti nenačítavame doklady T z KDD 



3.  Daňové skupiny MRP-doporučené: 123456 

Podmienky výberu pre časť B1 KV:  

1.  do tejto časti vstupujú prijaté faktúry + náklady (v KDD doklady Z a N)  prenos daňovej    
povinnosti v tuzemsku aj samozdanenia EU 

- sú to doklady, ktoré majú vyplnený dátum Daňová povinnosť 
- všetky doklady s DPH v platných sadzbách 10, 20% 
- druh DOKLADU – Faktúra , je automaticky nastavený pri vyhotovení faktúry 
- zaradenie do KVDPH sa riadi dátumom Odpočítania dane, do stĺpca 3 KV sa však 

preberá: 
a) v prijatej faktúre - Dátum uskutočnenia 
b) v N-nákladoch v KDD - dátum Daňová povinnosť 

2.   výšku odpočítanej dane je možné sledovať v stĺpci 7 (Výška odpočítanej dane v eurách) 

- pokiaľ je potrebné uplatniť odpočet krátený koeficientom, je potrebné si pre takéto 
prípady zvoliť daňové skupiny, podobne pre prípady bez nároku na odpočet 

- v KV je potrebné daňové skupiny a koeficient nastaviť T-tlač/Parametre výpočtu 
výkazu-časť B1 Enter 

- vzor KVDPH1Skup má nastavené skupiny: GHIVWYMNOJKL  

- z toho IYOL - čiastočný nárok krátený koeficientom 
- z toho HWNK – bez nároku na odpočet 

-špeciálne prípady odpočtu napr. odpočet 80% PHM sa rieši nasledovne: 
 

a) dva doklady N v KDD, jeden na 80% čiastky daňová skupina G a druhý 20% d.s. H 
v obidvoch  dokladoch za zadá rovnaké číslo dokladu a do KV sa potom načíta ako 
jeden 
Do dokladov sa zadávajú čiastky do príslušných sadzieb DPH napr. doklad1 Základ 
20% 80,- DPH 16,- a doklad2 Základ 20% 20,- DPH 4,-. 

b) na faktúre je potrebné prípad rozdeliť na dva riadky. V hlavičke faktúry nastaviť d.s. 
G a riadok bez nároku na odpočet označiť Typom položky. V číselníku typov nastaviť 
pri type d.s. H. Pri dokončovaní faktúry zapnúť S-súčty podľa typov. Vzniknú tak dva 
súčty faktúry, jeden pre d.s. G a druhý pre d.s. H. 

Podmienky výberu pre časť B2 KV:  

1.  do tejto časti vstupujú bežné prijaté faktúry + náklady (v KDD doklady Z a N)  

- sú to doklady, ktoré majú prázdny dátum Daňová povinnosť 
- všetky doklady s DPH v platných sadzbách 10, 20% 
- druh DOKLADU – Faktúra , je automaticky nastavený pri vyhotovení faktúry 
- zaradenie do KVDPH sa riadi dátumom Odpočítania dane, do stĺpca 3 KV sa však 

preberá: 
a) v prijatej faktúre - Dátum uskutočnenia 
b) v N-nákladoch v KDD - dátum Odpočítanie dane 



2.   výšku odpočítanej dane je možné sledovať v stĺpci 7 

- pokiaľ je potrebné uplatniť odpočet krátený koeficientom, je potrebné si pre takéto 
prípady zvoliť daňové skupiny, podobne pre prípady bez nároku na odpočet 

- v KV je potrebné daňové skupiny a koeficient nastaviť T-tlač-Parametre výpočtu 
výkazu-časť B2 Enter 

- vzor KVDPH1Skup má nastavené skupiny: ABC 

- z toho C - čiastočný nárok krátený koeficientom 
- z toho B – bez nároku na odpočet 

-špeciálne prípady odpočtu napr. odpočet 80% PHM sa rieši nasledovne: 
 

a) dva doklady N v KDD, jeden na 80% čiastky daňová skupina A a druhý 20% d.s. B  
v oboch dokladoch za zadá rovnaké číslo dokladu a do KV sa potom načíta ako jeden 
Do dokladov sa zadávajú čiastky do príslušných sadzieb DPH napr. doklad1 Základ 
20% 80,- DPH 16,- a doklad2 Základ 20% 20,- DPH 4,-. 

b) na faktúre je potrebné prípad rozdeliť na dva riadky. V hlavičke faktúry nastaviť d.s. 
A a riadok bez nároku na odpočet označiť Typom položky. V číselníku typov nastaviť 
pri type d.s. B. Pri dokončovaní faktúry zapnúť S-súčty podľa typov. Vzniknú tak dva 
súčty faktúry, jeden pre d.s. A a druhý pre d.s. B. 

Podmienky výberu pre časť B3 KV:  

1.   do tejto časti vstupujú zjednodušené prijaté faktúry + náklady (v KDD doklady Z a N)  

- všetky doklady s DPH v platných sadzbách 10, 20% 
- druh DOKLADU – Zjednodušená faktúra (ZF), po dokončení dokladu je potrebné v 

KDD, alebo v Knihe faktúr nastaviť druh funkciou Ctrl+D 

2.   celkovú sumu odpočítanej dane v eurách je možné sledovať v stĺpci 3 (Celková suma 
odpočítanej dane v eurách) 

- odpočítanie sa robí rovnako ako v časti B2 

3.   aj keď sú uvedené v KV všetky doklady jednotlivo, v exporte pre elektronické podanie sú  
uvedené čiastky za všetky doklady celkom 

Podmienky výberu pre časť C1 KV:  

1.   vstupujú sem vydané faktúry + tržby (v KDD doklady P a T) 

- druh DOKLADU – dobropis (D )/ťarchopis(T ), pri vydaných faktúrach je možné 
zadávať cez funkciu v menu Zmena-Opravný doklad, u dokladov T v KDD, je 
potrebné použiť Ctrl+D po dokončení dokladu 

2. ostatné podmienky sú rovnaké ako v časti A1 a A2  



Podmienky výberu pre časť C2 KV:  
 
1. do tejto časti vstupujú prijaté faktúry + náklady (v KDD doklady Z a N) 

 
- druh DOKLADU – Dobropis (D )/Tarchopis(T ), po dokončení dokladu je potrebné v  

KDD, lebo v Knihe faktúr nastaviť druh funkciou Ctrl+D 
 

2. ostatné podmienky sú rovnaké ako v časti B1 a B2  
 
 

Podmienky výberu pre časť D1 KV:  
 
1. vstupujú sem vydané faktúry + tržby (v KDD doklady P a T)  

 
- druh DOKLADU – Registračná pokladňa(RP), po dokončení dokladu je potrebné v 
      KDD, alebo v Knihe faktúr nastaviť druh funkciou Ctrl+D  
- všetky čiastky s DPH v platných sadzbách 10, 20%  
- čiastky oslobodené a mimo DPH – vstupujú do stĺpca 1 

 
2. aj keď sú uvedené všetky doklady jednotlivo, v exporte pre elektronické podanie sú 

uvedené čiastky za všetky doklady celkom 
 

Podmienky výberu pre časť D2 KV:  
 
1.   vstupujú sem vydané faktúry + tržby (v KDD doklady P a T) 
 

- druh DOKLADU – Zjednodušená faktúra (ZF), po dokončení dokladu je potrebné v                   
      KDD, alebo v Knihe faktúr nastaviť druh funkciou Ctrl+D 
- všetky čiastky s DPH v platných sadzbách 10, 20% 
- výnimky, doklady pre Fyzické Osoby z častí A1 a C1 

 
2.   aj keď sú uvedené všetky doklady jednotlivo, v exporte pre elektronické podanie sú  

uvedené čiastky za všetky doklady celkom 

 

 

 

 

 
 


