Podvojné účtovníctvo, fakturácia a sklad

Dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo
jej časti
Systém tuzemského samozdanenia zahŕňa stavebný sektor (časť F štatistickej klasifikácie
produktov podľa činnosti CPA).
Ide o dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti a dodanie tovaru
s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou.


Dodanie sa realizuje medzi platiteľmi dane t. j. dodávateľ a odberateľ musia byť registrovaní
pre daň v SR ako platitelia dane.



Osobou povinnou platiť DPH bude osoba, ktorá je príjemcom stavebných prác vrátane
dodania stavby a jej časti a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo
montáž patria do skupiny „F“ CPA.



Dodávateľ nie je povinný v tomto prípade platiť daň (neuplatní si DPH k cene dodaných
tovarov/služieb) – vyhotoví faktúru bez DPH.



Odberateľ si uplatní samozdanenie (uplatní si DPH k cene tovaru/služby, uvedie v daňovom
priznaní) a môže si uplatnenú daň odpočítať v súlade § 49 až 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty.

Podrobný metodický pokyn nájdete na stránke Finančnej správy SR:

Link:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke
_pokyny/Nepriame_dane/2017/2017.01.19_DPH.pdf
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Platiteľ dane ABC s. r. o. vykonal ako subdodávateľ pre platiteľa dane DS, s. r. o. stavebné
práce pri výstavbe výrobnej haly. Celková cena bez DPH za tieto práce bola dohodnutá na
10 000 Eur. Stavebné práce ukončil platiteľ dane ABC, s. r. o. a odovzdal platiteľovi dane DS
s. r. o. dňa 04. 01. 2017.





Platiteľ dane ABC s. r. o. vystaví pre platiteľa dane DS s. r. o. faktúru, ktorá neobsahuje sumu
DPH.
Platiteľ dane DS s. r. o. je povinný vypočítať z ceny dodanej služby DPH a túto je povinný
priznať a zaplatiť prostredníctvom daňového priznania podaného za príslušné zdaňovacie
obdobie.
Platiteľovi dane DS s. r. o. vzniká v tom istom zdaňovacom období nárok na odpočítanie tejto
dane.
Od 01. 01. 2017 sa mení pri faktúrach vystavených podľa § 69 ods. 12 písm. j. (stavebné
práce) smerovanie do kontrolného výkazu DPH do oddielu A2.

Vystavenie odoslanej faktúry v programe Omega:



Dodávateľ – vystaví OFA s typom sumy „OA2“ v nulovej sadzbe DPH, KV DPH smeruje do
oddielu A2
na faktúre uvedie povinný text: „prenesenie daňovej povinnosti“.

Zaúčtovanie odoslanej faktúry v programe Omega:


Dodávateľ – zaeviduje OFA so samozdanením (§ 69) cez automatické účtovanie 10/S OF Stav. práce – prenos DP §69 ods.12 písm. j
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Zaúčtovanie došlej faktúry v programe Omega:
Odberateľ – zaeviduje DFA so samozdanením (§ 69) – automatické účtovanie 27 DF –
Tuzemské samozdanenie § 69.

OMK-1/2017



3

