
Tangram
Komplexný ekonomický a obchodný systém 

Používateľská príručka

Ekonomický systém

Evidencia DPH

Verzia 20



Tangram, 01/2020



Obsah
O module Výpočet DPH................................................................................................................................................... 4

Spôsob zadávania údajov a výpočtu priznania k DPH.....................................................................................................4

Uvedenie modulu do prevádzky.................................................................................................................................... 5

Konfigurácia modulu..................................................................................................................................................... 5

Nastavenie účtovného obdobia..................................................................................................................................... 5

Prehliadač priznaní k DPH............................................................................................................................................ 6

Nové priznanie k DPH.................................................................................................................................................. 7

Prezeranie podkladov pre výpočet priznania..............................................................................................................12

Koeficient pre výpočet DPH........................................................................................................................................ 13

Tlač................................................................................................................................................................................ 14

Kniha DPH.................................................................................................................................................................. 14

Rekapitulácia knihy DPH............................................................................................................................................ 15

Opis priznania k DPH................................................................................................................................................. 17

Kontrola DPH priznania na hlavnú knihu....................................................................................................................18

Uplatnenie špeciálneho režimu – Prijaté faktúry.........................................................................................................20

Výpočet pomernej časti DPH...................................................................................................................................... 21

Uplatnenie špeciálneho režimu – Vydané faktúry.......................................................................................................23

Výpočet pomernej časti DPH...................................................................................................................................... 25

Kontrolný výkaz DPH..................................................................................................................................................... 27

Prehliadač kontrolných výkazov................................................................................................................................. 27

Nový kontrolný výkaz.................................................................................................................................................. 28

Prezeranie podkladov pre výpočet kontrolného výkazu..............................................................................................30

Export kontrolného výkazu do súboru......................................................................................................................... 32

Pravidlá vyplnenia položiek KV DPH.............................................................................................................................. 33

Oddiel A1.................................................................................................................................................................... 33

Oddiel A2.................................................................................................................................................................... 33

Oddiel B...................................................................................................................................................................... 33

Oddiel C...................................................................................................................................................................... 34

Oddiel D...................................................................................................................................................................... 34

FAQ................................................................................................................................................................................ 35

Tangram – príručka používateľa  3



O module Výpočet DPH

DPH je programový modul ekonomického systému Tangram, ktorý slúži na evidenciu podkladov a výpočet priznania k dani 
z pridanej hodnoty. V spojení s ostatnými modulmi čerpá údaje z faktúr vydaných a prijatých, financií (pokladne a banky) 
a prípadne z interných dokladov z účtovníctva. Podľa načítaných informácií vytvorí priznanie k DPH.

Súčasťou modulu je aj zostavenie a výpočet Súhrnného výkazu.

Modul funguje dávkovým spôsobom a záleží na potrebách užívateľa, ako často bude načítavať údaje z ostatných modulov 
a vyhodnocovať ich. Keďže modul DPH nemá vlastné prvotné doklady, ale čerpá údaje z ostatných modulov, z toho vyplýva aj 
spôsob práce. Podobne ako modul Saldokonto aj modul DPH načítava údaje pomocou funkcie Import údajov. Aj systém opráv 
údajov je totožný so saldokontom - opravy je potrebné urobiť v prvotných dokladoch a znovu spustiť import údajov. 
Od nastavenia konfigurácie programu záleží, či sa bude priznanie DPH vypočítavať mesačne alebo štvrťročne.

Spôsob zadávania údajov a výpočtu priznania k DPH

Údaje pre výpočet priznania k DPH sa zadávajú vo vstupných dokladoch v jednotlivých moduloch systému Tangram.

V každom vstupnom doklade, ktorý
obsahuje DPH, musí byť zadaná
položka Typ DPH, ktorá určuje nielen
% sadzby DPH, ale určuje aj
do ktorého riadka priznania sa
započíta základ dane a daň.

Typy DPH sú zadané v číselníku 
Číselníky – Všeobecné číselníky –
Typy DPH. 
Podrobne je tento číselník popísaný
v príručke používateľa časť
Všeobecné.

Pri zadávaní vstupného dokladu
s DPH stačí zadať kód
zodpovedajúceho typu DPH.

Program zahrnie do výpočtu priznania k DPH všetky doklady, ktoré spadajú do vybraného účtovného obdobia a majú zadaný 
platný typ DPH (t.j. taký, ktorý sa nachádza v číselníku typov DPH) z týchto modulov systému Tangram:

• faktúry prijaté

• faktúry vydané

• financie (pokladničné doklady a bankové výpisy)

• účtovníctvo (interné doklady)

Tangram – príručka používateľa  4



Uvedenie modulu do prevádzky

Pri zavedení modulu do ostrej prevádzky odporúčame nasledujúci postup:

 V menu Číselníky - Všeobecné číselníky – Typy DPH zadajte všetky platné sadzby dane z pridanej hodnoty.

 V menu Systém – Účtovné obdobie nastavte účtovné obdobie na prvý mesiac aktuálneho spracovania

 V menu Systém – Konfigurácia programu - Ekonomika nastavte požadovanú konfiguráciu modulu.

Teraz je modul pripravený na ostrú prevádzku.

Konfigurácia modulu
Systém –  Konfigurácia - Konfigurácia programu - Ekonomika

Vo formulári na konfiguráciu programu v záložke Ekonomika sa v oddieli DPH nachádzajú tri konfiguračné parametre.

Platca DPH – vyberte
podľa potreby jednu
z možností:

  A) Mesačný

  B) Štvrťročný

Podľa tohto nastavenia
bude systém počítať
mesačné alebo štvrťročné priznania k DPH.

Koeficient – zadajte koeficient pre výpočet DPH, vypočítaný z predchádzajúceho obdobia. Tento koeficient sa používa len pre 
výpočet priznania k DPH do 12/2019! 
Pozor!
Od verzie Tangram EOS v.20.01 sa koeficient zapisuje priamo do formulára priznania a prenáša sa automaticky do ďalšieho 
mesiaca. Pri zmene koeficientu sa jeho hodnota zmení len vo formulári príslušného priznania, tj. v každom priznaní zostáva 
zapamätaná hodnota koeficientu pre konkrétne priznanie. 

Povinné IČ DPH pre FIN a UCT doklady s daňou – voľbu zapnite, ak chcete kontrolovať zadávanie položky IČ DPH pre 
doklady s DPH v moduloch FIN a UCT. 

Nastavenie konfigurácie uložíte do pamäti kliknutím na ikonu Uloženie zmien / [F2].

Nastavenie účtovného obdobia
Systém –  Účtovné obdobie – Zmena účtovného obdobia

Účtovné obdobie je spoločné pre všetky ekonomické moduly systému Tangram
okrem modulu Saldokonto, ktorý má samostatné nastavenie účtovného
obdobia.

PPre výpočet priznania k DPH nie je potrebné meniť nastavenie účtovného
obdobia. Stačí zvoliť požadované obdobie priamo vo formulári priznania.

Ak chcete iba dočasnú zmenu (do ukončenia programu), nastavte požadované
obdobie a nechajte položku Uložiť zmenu prázdnu.
Ak chcete, aby zmena zostala zapamätaná, zaškrtnite položku Uložiť zmenu
a nastavenie potvrďte kliknutím na ikonu Uloženie zmien / [F2].
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Prehliadač priznaní k DPH
Výpočet DPH – Priznania DPH

Po kliknutí na ikonu Prezeranie a oprava priznaní DPH / [Ctrl+D] sa otvorí prehliadač priznaní k DPH.
Prehliadač môžete otvoriť aj v menu DPH – Priznania DPH v hlavnom okne modulu DPH.

V prehliadači sa vykonávajú všetky operácie potrebné na výpočet a tlač priznania k DPH.

Pridanie riadka / [Insert] – vytvorenie nového priznania

Oprava riadka / [Enter] – otvorenie existujúceho priznania na opravu, nový výpočet

Zmazanie označených riadkov / [Ctrl+Delete] – nenávratne zmaže všetky označené riadky. Ak nie sú označené riadky, 
zmaže riadok, na ktorom je nastavený kurzor.

Tlačové zostavy / [F7] – otvorí zoznam tlačových zostáv.

Zobrazenie podkladov pre priznanie / [F8] – otvorí prehliadač so zoznamom podkladov pre výpočet priznania, 
na ktorom je nastavený kurzor.

Kontrola IČDPH / [F11] – skontroluje platnosť IČDPH podľa registra, ktorý je potrebné aktualizovať z portálu DRSR. 
Import registra spustíte v menu Číselníky – Adresár firiem – Register IČDPH. Kontrolujú sa iba čísla začínajúce SK.
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Nové priznanie k DPH
Výpočet DPH – Priznania DPH

Ak chcete vytvoriť nové priznanie k DPH postupujte takto.
Otvorte prehliadač priznaní k DPH.

Kliknite na ikonu Pridanie riadka / [Insert].

Vo formulári zadajte parametre pre výpočet priznania.

Obdobie – kliknite na ikonu Otvorenie číselníka
a zadajte obdobie, za ktoré chcete vypočítať priznanie.

Druh – vyberte podľa potreby z ponuky jednu
z možností:

A) Riadne,

B) Opravné,

C) Dodatočné

Zadajte dátum zostavenia priznania a zadané parametre potvrďte kliknutím
na ikonu Uloženie zmien / [F2].

V prípade, že zadáte obdobie, za ktoré už bolo vypočítané riadne
priznanie, program vás na to upozorní a po zatvorení hlásenia
tlačidlom OK sa vráti sa späť do formulára pre nové priznanie. 
Opravte nesprávne zadané údaje a opakovane potvrďte
vytvorenie nového priznania k DPH.
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Po zadaní a potvrdení druhu priznania
a obdobia sa otvorí formulár priznania.

Dátum – zadajte dátum výpočtu priznania.
Tento dátum program vytlačí v pdf formulári
priznania.

Konateľ – výberom z číselníka Číselníky –
Všeobecné – Zoznam zamestnancov zadajte
kód konateľa, ktorý bude uvedený na priznaní.

Platiteľ – vyberte podľa potreby jednu
z ponúknutých možností:

A) Platiteľ dane

B) Iná osoba registrovaná pre daň

C) Osoba povinná podať daňové priznanie
podľa §78 ods. 3,4,9

D) Zdaniteľná osoba §3 ods.5 uplatňujúca
odpočet dane

E) Daňový zástupca pri dovoze tovaru

Žlto podfarbené položky – v prípade nutnosti
môžete manuálne zmeniť hodnotu v položke.
Po zmene hodnoty sa automaticky prepočítajú
ostatné položky.

Zeleno podfarbené položky – nie je možné
manuálne meniť.

Po zadaní týchto parametrov kliknite na ikonu Naplnenie vstupných riadkov z dokladov DPH / [F3].

Do formulára priznania sa načítajú údaje z prvotných dokladov (prijaté a vydané faktúry, pokladňa, banka, interné doklady) 
za vybrané účtovné obdobie, vypočítajú sa súčtové riadky a hodnoty sa zobrazia v  riadkoch priznania.

Ak načítanie údajov prebehne bez chýb, program zobrazí hlásenie.
Hlásenie zatvorte kliknutím na tlačidlo OK.

Ak pri výpočte priznania k DPH došlo k
chybe, program vypíše hlásenie, ktoré
zatvoríte kliknutím na tlačidlo OK.

Kliknutím na ikonu Zobrazenie protokolu o výpočte / [F5] vo formulári priznania otvoríte okno s protokolom o výpočte 
jednotlivých riadkov priznania. 
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V protokole o výpočte priznania k DPH skontrolujte riadky vypísané fialovou farbou – obsahujú chyby. Opravte chyby v 
prvotných dokladoch v príslušnom programovom module a zopakujte import údajov do formulára priznania k DPH.

Ak v priznaní chcete urobiť manuálnu zmenu údajov – prepíšte hodnotu v požadovanej položke a stlačte kláves [Enter] alebo 
[Tab] a program sám prepočíta priznanie s novo zadanými hodnotami. Manuálna zmena hodnoty by mala byť použitá len vo 
výnimočných prípadoch keď nie je možné upraviť prvotné doklady, z ktorých sa údaje importujú do priznania. 

V prípade, že potrebujete upraviť hodnotu v niektorom súčtovom riadku, kliknite na ikonu 
Rozpis súčtových riadkov / [F8]. 

Otvorí sa formulár, v ktorom
sú všetky súčtové riadky
priznania rozpísané na
jednotlivé položky.

Upravte požadované
hodnoty a formulár uložte
kliknutím na ikonu 

Uloženie zmien / [F2].
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Ak je priznanie DPH v poriadku, kliknite na ikonu Uloženie zmien / [F2] vo formulári priznania k DPH,aby sa vypočítané 
hodnoty uložili do zoznamu vytvorených priznaní DPH.

Po uložení formulára s priznaním sa formulár zatvorí a priznanie sa zobrazí v riadku prehliadača.
Kliknutím na ikonu Tlačové zostavy / [F7] sa zobrazí ponuka tlačových zostáv.

Ak chcete vytlačiť priznanie k DPH, nastavte kurzor na riadok s priznaním a potvrďte voľbu 601. Priznanie DPH. 

Otvorí sa formulár na zadanie umiestnenia
súboru súborov.
Program vždy vytvorí súbor vo formáte FDF 

DPH_rrrr_mm_DruhPriznania.FDF, kde

rrrr je rok
mm je mesiac 
DruhPriznania – riadne, opravné, dodatočné

Ak zaškrtnete položku Vytvoriť XML súbor,
program pripraví aj súbor vo formáte XML, ktorý
potom môžete načítať do elektronického
formulára priznania k DPH.
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Po vytvorení súboru s prianím k DPH program skúsi otvoriť pripravené priznanie pomocou programu na prehliadanie PDF 
súborov, ktorý je nainštalovaný v operačnom systéme daného počítača. To znamená, že na počítači musí byť nainštalovaný 
nejaký program na prehliadanie súborov vo formáte PDF, napríklad Adobe Acrobat Reader, Foxit reader a podobne.

Podľa nastavenia bezpečnosti v operačnom systéme MS Windows môže pri prvom spustení program požiadať o povolenie 
spracovania súborov z neznámeho zdroja (vygenerované priznanie k DPH).

Kliknite na tlačidlo Voľby a potvrďte voľbu Dôverovať tomuto dokumentu vždy.
Po potvrdení sa do formulára načítajú hodnoty z pripraveného priznania k DPH.

Po vytlačení priznania zatvorte okno s prehliadačom PDF súborov kliknutím na X v pravom hornom rohu. Rovnakým spôsobom
vytlačíte ľubovoľné priznanie z prehliadača priznaní DPH.
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Prezeranie podkladov pre výpočet priznania
Výpočet DPH – Priznania DPH

V prehliadači priznaní nastavte kurzor na riadok s priznaním.
Kliknite na ikonu Zobrazenie podkladov pre priznanie / [F8].

Otvorí sa prehliadač s údajmi, z ktorých bolo vypočítané priznanie.

V tomto prehliadači nie je možné meniť
údaje, môžete ich iba prezerať. 

Pre zjednodušenie prezerania
môžete využiť výberovú podmienku
pre podklady.

Ak zistíte v podkladoch chybu, je
potrebné ju opraviť priamo v primárnom
doklade (faktúra, pokladňa, banka,
interný doklad) a znova načítať údaje
do priznania.

Z prehliadača máte možnosť kliknutím na ikonu Tlačové zostavy /[F7] vytlačiť buď knihu DPH alebo rekapituláciu DPH.

Prehliadač zatvoríte kliknutím na ikonu Koniec / [Esc].

Tangram – príručka používateľa  12



Koeficient pre výpočet DPH

Verzia Tangram EOS v.19.03 a staršie

Koeficient pre výpočet DPH v kalendárnom roku sa zadával ako pevná hodnota v konfigurácii programu v menu 
Systém -
Konfigurácia –
Konfigurácia 
programu – záložka 
Ekonomika - položka 
Koeficient pre
výpočet priznania
DPH

Pri zmene koeficientu bolo potrebné zmeniť jeho hodnotu v konfigurácii programu.
Hodnotu koeficientu z konfigurácie programu berie program do úvahy iba pre výpočet priznania do roku 2019. Pre 
výpočet priznaní od roku 2020 hodnotu koeficientu v konfigurácii programu výpočet neberie do úvahy.

Verzia Tangram EOS v.20.01 a novšie
Od verzie Tangram EOS v.20.01 sa koeficient zapisuje
priamo do formulára priznania a prenáša sa automaticky
do ďalšieho mesiaca. 

Pri zmene koeficientu sa jeho hodnota zmení len vo
formulári príslušného priznania, tj. v každom priznaní
zostáva zapamätaná hodnota koeficientu pre konkrétne
priznanie. 

Program pri výpočte posledného priznania za
kalendárny rok automaticky vypočíta aj nový
koeficient.

Vzorec pre výpočet koeficientu:

Čitateľ _R01K + _R03K + _R13 + _R15C + _R15D + _R26K + _KK1

Menovateľ     _R01K + _R03K + _R13 + _R15C + _R15D + _R26K + _KK1 + _R15A + _KK2

Riadky:
KK1 Predaj do EU §49 ods. 6
KK2 Predaj do EU oslobodené §49 ods. 6
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Tlač
V systéme Tangram sa všetky tlačové zostavy vytvoria najprv na obrazovke, kde si ich môžete prezerať bez nutnosti tlače.

Ak potrebujete zostavu vytlačiť, stačí po jej vytvorení na obrazovke kliknúť na ikonu Tlač zostavy / F7].
Podrobný popis ovládania tlačového programu je v príručke používateľa, časť všeobecné.

V module DPH sú tlačové zostavy prístupné priamo z prehliadača priznaní, nemajú samostatnú položku v menu.

Modul DPH poskytuje dva rôzne druhy tlačových zostáv:

• štandardné grafické tlačové zostavy – zobrazujú a tlačia sa priamo zo systému Tangram

• tlačové zostavy vo formáte PDF – na ich zobrazenie a tlač je potrebný prehliadač PDF súborov (napríklad Adobe 
Acrobat Reader, Foxit reader a podobne)

Kniha DPH
Výpočet DPH – Priznania DPH – [F7] – 602. Kniha DPH

V zostave sú podrobne rozpísané všetky vstupné doklady, ktoré boli zahrnuté do výpočtu priznania.
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Rekapitulácia knihy DPH
Výpočet DPH – Priznania DPH – [F7] – 605. Rekapitulácia knihy DPH

Výberová podmienka k tejto
tlačovej zostave obsahuje oproti
bežným zostavám naviac položky
pre vytvorenie medzisúčtov.
Zostava umožňuje vytvoriť až tri
vnorené úrovne medzisúčtov
podľa nastavenia položiek 
Rekapitulácia.

Pre vytvorenie zostavy musí
byť zadané aspoň jedno
rekapitulačné kritérium tj.
aspoň jedna položka 
Rekapitulácia.

Ostatné položky vo výberovej
podmienke slúžia
na obmedzenie údajov, ktoré
majú byť zahrnuté do zostavy
(napríklad dátum od-do,
programový modul,...).

Túto tlačovú zostavu je možné
tlačiť aj v českej jazykovej
mutácii.

Zadajte rekapitulačné kritéria, prípadne aj ďalšie položky do výberovej podmienky a potvrďte ju kliknutím 
na ikonu Potvrdenie výberu / [F2].

Program vytvorí zostavu
podľa nastavenia
výberovej podmienky.

Na obrázku je vo
výberovej podmienke
nastavené kritérium B)
Typ DPH.
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Ak pridáte do druhej rekapitulačnej položky voľbu A) Orig. modul, bude zostava z tých istých údajov vyzerať takto.

Nastavením položiek rekapitulácie môžete získať zostavy s požadovaným rozdelením údajov.
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Opis priznania k DPH
Výpočet DPH – Priznania DPH – [F7] – 601a. Priznanie DPH (PDF)

Tlačová zostava Priznanie k DPH je vytvorená vo formáte PDF a pre jej zobrazenie a tlač musí byť na počítači nainštalovaný 
program na prehliadanie súborov vo formáte PDF. Najčastejšie sa jedná o program Adobe Acrobat Reader, ktorý musí byť 
minimálne vo verzii 5.5 CE. Alternatívnym riešením je napríklad program Foxit Reader.

Ak chcete vytvoriť opis priznanie k DPH postupujte takto.

Otvorte prehliadač priznaní k DPH.
Kliknite na ikonu Tlačové zostavy / [F7]
a potvrďte tlač zostavy 601. Priznanie DPH.

Otvorí sa formulár na zadanie umiestnenia
súborov. V položke Uložiť do adresára vyberte
priečinok, v ktorom sa uložia súbory FDF a XML.
Súbor FDF je tlačová zostava priznania DPH,
ktorá sa zobrazí v programe na prehliadanie
súborov PDF. Súbor XML sa používa pri
elektronickej komunikácii s daňovým úradom.

Po potvrdení výberovej podmienky sa otvorí
program, ktorý máte na počítači nainštalovaný
na prehliadanie súborov vo formáte PDF a zobrazí vytvorené priznanie. Zároveň sa uložia súbory FDF a XML do zvoleného 
adresára.

Priznanie vytlačíte priamo z tohoto programu, buď kliknutím na ikonu Tlač alebo cez menu Súbor – Tlač.
Po tlači priznania ukončte prehliadač PDF súborov.
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Kontrola DPH priznania na hlavnú knihu

Postup pre vytvorenie DPH a jeho následná kontrola:

1. Prvým krokom je kontrola údajov v moduloch
(FAP, FAV, FIN). 

• Spustite kontrolnú funkciu Kontrola faktúr v
každom z modulov. V module FIN je to Kontrola
dokladov.

• Usporiadajte doklady FAP a FAV podľa zaúčtovania – predkontácie. V zázname, kde je prázdna hodnota v danom stĺpci, 
chýba rozúčtovanie faktúry, doplňte ho.

2. Uzamknite moduly: Systém – Účtovné obdobie – Uzamknutie údajov
Moduly uzamknite za to obdobie, za ktoré robíte DPH priznanie.

3. Po kontrole dát v moduloch a uzamknutí údajov zaúčtujte záznamy z jednotlivých modulov do účtovníctva. Pozor, aby ste
zaúčtovali správne obdobie!

4. Nastavte sa na modul DPH a vytvorte nové priznanie DPH. Načítajte údaje do daňového priznania.

5. Zaúčtujte priznanie DPH do účtovníctva (t.z. je potrebné zaúčtovať modul DPH).

6. Skontrolujte, či hodnota z priznania DPH, je totožná s hlavnou knihou.
V prípade, že je rozdiel medzi týmito údajmi, je potrebné dohľadať chybu.
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7. DPH na výstupe musí byť vynulovaná! Na vstupe môže ostať zostatok, pretože DPH bude vysporiadaná v nasledujúcom 
mesiaci.
Z toho dôvodu odporúčame evidovať DPH na vstupe a výstupe rôznymi analytickými účtami, aby bolo dohľadávanie chýb
jednoduchšie.
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Uplatnenie špeciálneho režimu – Prijaté faktúry

Ak daňový subjekt – dodávateľ alebo odberateľ uplatňuje osobitnú úpravu, je povinný uviesť túto informáciu na vystavenej 
faktúre. Túto informáciu je potrebné zadať aj pri zaevidovaní faktúry v programe a to zaškrtnutím príznaku Špec. režim DPH 
podľa §68.

Príklad: Odberateľ obdržal od dodávateľa 01.02.2016 faktúru v hodnote 120.-eur s DPH. Dodávateľ uplatňuje špeciálny režim 
podľa §68d. Odberateľ 09.02.2016 uhradil iba časť faktúru, a to sumu 50€. 
Ako bude postupovať odberateľ, aby si uplatnil iba pomernú časť DPH.

Evidencia prijatej faktúry (§68)

Príznak pre špeciálny režim vloží program automaticky pri zaevidovaní prijatej faktúry a to na základe nastavenia z adresára 
firiem.

Pozor, každému
dodávateľovi, ktorý
uplatňuje špeciálny
režim musíte v
adresári firiem
nastaviť príznak 
Špeciálny režim
DPH podľa §68
odvod až po
zaplatení.
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Pretože v tomto príklade bola úhrada faktúry zrealizovaná iba čiastočne, právo na odpočet vzniká iba z pomernej časti.

Faktúru aj úhradu je potrebné preniesť do Účtovníctva a prepočítať Saldokonto. Následne je potrebné prepočítať výšku 
pomernej časti DPH v module DPH.

Výpočet pomernej časti DPH

Najprv vykonajte import záznamov do modulu DPH a spustite prepočet.

Spustite funkciu v menu DPH - Evidencia DPH §68d.

Potvrďte import tlačidlom Áno.
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Program zobrazí plnú výšku faktúry a následne prepočet pomernej časti DPH, ktorá môže byť uplatnená. Po odkontrolovaní 
pomernej časti DPH, môžete vypočítať priznanie DPH. 
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Uplatnenie špeciálneho režimu – Vydané faktúry

Ak daňový subjekt – dodávateľ alebo odberateľ uplatňuje osobitnú úpravu, je povinný uviesť túto informáciu na vystavenej 
faktúre. Túto informáciu je potrebné uviesť aj pri zaevidovaní faktúry v programe a to zaškrtnutím príznaku Špec. režim DPH 
podľa §68.

Príklad:  V tomto účtovnom prípade vystupujete ako dodávateľ. Vystavili ste faktúru 02.02.2016 na sumu 150.-eur s DPH. 
Odberateľ Vám uhradil faktúru 06.02.2016 v sume 100.-eur. Uplatňujete režim podľa §68d, preto povinnosť zaplatiť DPH bude 
len z uhradenej čiastky.

Vystavenie faktúry

Tak ako v prípade prijatej faktúry aj pri vystavenej faktúre je potrebné zadať príznak špeciálneho režimu na faktúre. Tento 
príznak sa automaticky vkladá pri vystavení faktúry a to na základe nastavenia z údajov o používateľovi programu.. 
Pozor, pokiaľ uplatňujete špeciálny režim, v adrese používateľa programu zaškrtnite príznak Špeciálny režim DPH podľa §68 
odvod až po zaplatení.

Nastavenie údajov o používateľovi programu je v menu Číselníky – Adresa používateľa programu.
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Vo formulári vystavenej faktúry
zapne program príznak
automaticky podľa nastavenia vo
formulári o používateľovi
programu.

Dokladom v module 
Financie zadáte úhradu
faktúry. Keďže úhrada
faktúry bola
zrealizovaná iba
čiastočne, povinnosť
uhradiť daň vzniká iba z
pomernej časti.
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Faktúru aj úhradu je potrebné preniesť do Účtovníctva a prepočítať Saldokonto. Následne je potrebné prepočítať výšku DPH 
pomernou časťou v module DPH.

Výpočet pomernej časti DPH

Spustite funkciu v menu 
DPH - Evidencia DPH §68d.

Po otvorení formulára sa program opýta, či chcete importovať záznamy. Potvrďte import tlačidlom Áno.

Program zobrazí plnú výšku faktúry a následne prepočet pomernej časti DPH, ktorá môže byť uplatnená.
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Po odkontrolovaní
pomernej časti DPH,
môžete vypočítať
priznanie DPH. 
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Kontrolný výkaz DPH

      Súčasťou modulu DPH je aj evidencia kontrolných výkazov.

Od januára 2014 vstúpili pre platcov DPH do platnosti nové legislatívne zmeny. Najdôležitejšou zmenou je povinnosť 
podávania kontrolného výkazu DPH. Z tohto dôvodu pribudli do programového vybavenia nové položky nielen v číselníkoch 
ale aj v dokladoch. Tieto položky je potrebné vyplniť pre úspešné spracovanie kontrolného výkazu DPH. 

Prehliadač kontrolných výkazov
Výpočet DPH - Kontrolný výkaz – Kontrolné výkazy k DPH

Po kliknutí na ikonu Prezeranie a oprava kontrolných výkazov k DPH / [Ctrl+K] sa otvorí prehliadač kontrolných 
výkazov DPH.
Prehliadač môžete otvoriť aj cez menu Kontrolný výkaz – Kontrolné výkazy k DPH v hlavnom okne modulu DPH.

V tomto prehliadači sa
vykonávajú všetky
operácie potrebné
na výpočet a tlač
kontrolného výkazu
DPH.

Pridanie riadka
/ [Insert] –

vytvorenie nového
priznania

Oprava riadka /
[Enter] – otvorenie
existujúceho
priznania na opravu,
nový výpočet

Zmazanie označených riadkov / [Ctrl+Delete] – nenávratne zmaže všetky označené riadky. Ak nie sú označené riadky, 
zmaže riadok, na ktorom je nastavený kurzor.

Prezeranie podkladov kontrolného výkazu / [F11] – otvorí prehliadač so zoznamom podkladov pre kontrolného výkazu 
z riadka, na ktorom je nastavený kurzor.

Výpočet kontrolného výkazu / [F8] – vypočíta kontrolný výkaz k DPH za zvolené obdobie

Export kontrolného výkazu / [F4] – export kontrolného výkazu do XML súboru

Tangram – príručka používateľa  27



Nový kontrolný výkaz
Kontrolný výkaz – Kontrolný výkaz k DPH

Ak chcete vytvoriť nový kontrolný výkaz k DPH, postupujte takto:
Otvorte prehliadač kontrolných výkazov. 

Kliknite na ikonu Pridanie riadka / [Insert] 

Vo formulári zadajte parametre pre výpočet priznania.

Obdobie – kliknite na ikonu Otvorenie číselníka a zadajte
obdobie, za ktoré chcete vypočítať kontrolný výkaz.

Druh podania - vyberte podľa potreby z ponuky jednu
z možností:

A) Riadne,

B) Opravné,

C) Dodatočné.

    Zadajte dátum zostavenia priznania a zadané parametre   
    potvrďte kliknutím na ikonu Uloženie zmien / [F2].
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V prípade, že zadáte obdobie, za ktoré už bolo vypočítané riadne
priznanie, program vás na to upozorní a vráti sa späť do formulára pre
nové priznanie.

Po zadaní a potvrdení druhu kontrolného výkazu sa vytvorí záznam
v tabuľke kontrolných výkazov.

 Výkaz je potrebné vypočítať funkciou Výpočet kontrolného výkazu / [F8].

Ak načítanie údajov prebehne bez chýb, program zobrazí hlásenie. Hlásenie
zatvoríte kliknutím na tlačidlo OK.

Po zatvorení okna sa zobrazí Protokol o
vykonaní operácie.
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Ak pri výpočte výkazu došlo k chybe,
program vypíše hlásenie, ktoré zatvoríte
kliknutím na ikonu OK.

V chybovom
protokole, ktorý
otvoríte aj v
menu Okná –
Protokol
poslednej
operácie,
skontrolujte
červené riadky, v
ktorých sú
zapísané chyby,
ktoré potrebujete
opraviť.

Na obrázku je
príklad chybného
hlásenia, kde je
nesprávne
zadaný oddiel vo
vydanej faktúre.

Po oprave chyby v príslušnom doklade, preúčtujte znovu doklady a urobte opätovný výpočet kontrolného  výkazu.

Prezeranie podkladov pre výpočet kontrolného výkazu
Výpočet DPH - Kontrolný výkaz – Kontrolné výkazy k DPH

V prehliadači priznaní nastavte kurzor na riadok kontrolného výkazu. Kliknite na ikonu Prezeranie podkladov 
kontrolného výkazu / [F11]. 

Otvorí sa prehliadač s údajmi, z ktorých bolo vypočítané priznanie. 
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POZOR, v prehliadači podkladov pre výpočet kontrolného výkazu nie je možné meniť údaje, môžete ich iba prezerať. 

Pre zjednodušenie
prezerania môžete využiť
výberovú podmienku.

Ak zistíte v podkladoch chybu, je
potrebné ju opraviť priamo
v primárnom doklade (faktúra,
pokladňa, banka, interný doklad)
a znova načítať údaje
do priznania.

Prehliadač zatvoríte kliknutím na ikonu Koniec / [Esc].
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Export kontrolného výkazu do súboru
Výpočet DPH - Kontrolný výkaz – Kontrolné výkazy k DPH

Kontrolný výkaz je možné vyexportovať ako súbor vo formáte XML alebo PDF, ktorý slúži výlučne iba na internú kontrolu.

V prehliadači nastavte kurzor na riadok s kontrolným výkazom, ktorý chcete vyexportovať.

Kliknite na ikonu Export kontrolného výkazu / [F4].

Po kliknutí na ikonu program spustí načítavanie kontrolného výkazu do súboru. 
Otvorí sa okno, v ktorom program ponúkne názov súboru a
cestu k priečinku pre uloženie súboru. Názov a miesto
môžete podľa potreby  zmeniť.

Potvrďte túto operáciu tlačidlom Potvrdiť / [F2].

Program zobrazí umiestnenie vytvorených súborov vo formáte
XML a PDF. 

Ak chcete otvoriť kontrolný výkaz vo formáte PDF otvoriť, je
potrebné  kliknúť na tlačidlo Otvoriť.

Otvorí sa program na prehliadanie PDF a zobrazí pripravený
súbor, kde sú zobrazené podklady pre KV, usporiadané podľa
jednotlivých oddielov. 

Súbor je možné uložiť alebo vytlačiť. 
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Pravidlá vyplnenia položiek KV DPH

Údaje o sumách základu dane a dane sa prenášajú do jednotlivých oddielov KV DPH podľa hodnoty nastavenej v položke 
Oddiel KV DPH pri každom zázname v jednotlivých dokladoch. Údaj o oddieli KV DPH sa automaticky načíta podľa použitého 
Typu DPH. Každý TYP DPH má v číselníku typov DPH zadanú informáciu, do ktorého oddielu KV DPH patrí. Načítaný údaj je 
však možné pri každom zázname ručne zmeniť podľa potreby.

Oddiel A1

• všetky kladné tuzemské vydané faktúry vystavené platiteľom DPH a právnickým osobám, ktoré nie sú platcami DPH. 
Okrem vydaných faktúr, ktoré sú vystavené v režime tuzemského reverse charge. Pokiaľ vystavujete faktúry fyzickým 
osobám – neplatcom DPH a občanom, zaveďte pre zjednodušenie evidencie nový druh vydaných faktúr s 
prednastaveným typom DPH pre občanov (oddiel D2).

Oddiel A2

• všetky kladné tuzemské vydané faktúry, ktoré sú vystavené v režime tuzemského reverse charge. Suma DPH je 0.

Upozornenie k modulu Vydané faktúry:

• nutné kontroly faktúr vystavených k prijatým zálohám – rozhodnutie, či daná faktúra vstupuje do KV DPH

• sú nutné kontroly faktúr s druhom tovaru pre reverse charge – povinnosť vystaviť Fa s DPH ( ak je plnenie nižšie ako 
5.000,- Euro) alebo povinnosť vystaviť Fa bez DPH (ak je plnenie v sume 5.000,- Euro a viac).

• pri vystavení vydanej faktúry zo skladu, ktorá obsahuje druhy tovarov pre reverse charge, musia byť všetky tieto druhy 
tovarov pre DPH v rovnakom režime, tj. sú všetky revrese charge alebo sú všetky do 5.000,- Euro a teda sa pri nich 
vypočítava DPH a smerujú do oddielu A1. Tj. v jednej faktúre môžu byť vymenované druhy tovarov len v jednej daňovej 
sadzbe

• kontrola subjektu, ktorému je fa vystavená – skontrolujte oddiel faktúry, ak vystavená občanovi (D2)

Oddiel B

Pokiaľ organizácia používa koeficient, suma dane, ktorá sa prepočítava koeficientom, vstúpi do výkazu vynásobená 
koeficientom platným pre daný rok. V sume DPH, ktorá sa nemá započítať, uvedie program 0.

Oddiel B1

• prijaté faktúry z EÚ a tuzemské reverse charge. Program vkladá dátum z položky Deň pôvodného dodania.

• Nevstupujú JCD

Oddiel B2

• prijaté faktúry tuzemské. Program vkladá dátum z položky Deň pôvodného dodania.

• Nevstupujú JCD

Oddiel B3

• sumárne spočítané vstupy z pokladní, bánk a interných dokladov.
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Oddiel C

Oddiel C1

• záporné vydané tuzemské faktúry a ťarchopisy

Upozornenie k modulu Vydané faktúry:

• dobropis alebo ťarchopis je možné vystaviť len k jednej pôvodnej faktúre.

• faktúry s reverse charge – v jednej faktúre môžu byť vymenované druhy tovarov len v jednej daňovej sadzbe.

Oddiel C2

• záporné prijaté faktúry – tuzemské, ťarchopisy, prijaté faktúry z EÚ a tuzemské reverse charge. Prepočet koeficientom 
podľa zvoleného typu DPH.

Upozornenie k modulu Prijaté faktúry:

• dobropis alebo ťarchopis je možné vystaviť len k jednej pôvodnej faktúre.

• pokiaľ organizácia používa koeficient DPH, sumy DPH budú prepočítané spôsobom uvedeným v konkrétnom type DPH 
(podľa hodnôt nastavených v číselníku typov DPH).

Oddiel D

Oddiel D1

• sumárne uvedené denné uzávierky z registračných pokladníc. Záznamy sú sumarizované podľa sadzby DPH. Pokiaľ na 
zaúčtovanie tržby použijete funkciu v module FINANCIE -Zaúčtovanie dennej tržby- do oddielu KV DPH program 
automaticky doplní hodnotu D1.

Oddiel D2

• sumárne spočítané doklady s daňou na výstupe, ktoré sa neuvádzajú v oddieloch A1, A2, C1, D1. Záznamy sú spočítané 
podľa sadzby DPH. Doklady môžete zadávať v moduloch Financie, Účtovníctvo a Faktúry vydané.
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FAQ

V tlačovej zostave 602 Podklady k priznaniu DPH sa mi jeden typ DPH nachádza na viacerých miestach zostavy
a nie je spočítaný v jednom medzisúčte. Prečo?

Táto tlačová zostava ukladá záznamy o podkladoch k výpočtu priznania k DPH nielen podľa jednotlivých typov DPH 
(Číselníky- Všeobecné – Typy DPH) ale aj podľa druhu štátu (tuzemsko – EU – iné).

Pravdepodobne máte v adresári firiem (Číselníky – Adresár firiem) v kartách jednotlivých obchodných partnerov zadané rôzne 
hodnoty v položke Druh štátu.

Opravte hodnoty v týchto položkách. Potom znovu otvorte formulár priznania k DPH a potvrďte funkciu Naplnenie vstupných 
riadkov z dokladov DPH/ [F3] a formulár uložte. Ak spustíte tlačovú zostavu teraz, budete mať jeden typ DPH v zostave len 
raz (ak pravda nebol ten istý typ DPH použitý pri dokladoch pre partnerov z rôznych typov štátov).
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