
DPH – novela zákona platná od 1.1.2012 
 

1. Úprava formulára  „Sadzby dane“ – kódov DPH 
 

V súlade s opatrením 46 Ministerstva financií Slovenskej republiky 
z 31. Októbra 2011 č. MF/23118/2011-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k 
dani z pridanej hodnoty sú uskutočnené tieto zmeny: 
 
Doplnený nový riadok: 26, 27 – Rozdiel v základe dane a v dani po oprave  
                                                   podľa §25 ods.1-3 zákona 
Doplnený nový riadok: 28       – Oprava odpočítanej dane podľa §53 zákona 
Prečíslovanie riadkov: 26-28     na novú identifikáciou  29-31 
Vymazaný riadok:        29,31 
Prečíslovanie riadkov: 30          na novú identifikáciou  32 
Prečíslovanie riadkov: 32-37     na novú identifikáciou  33-38 
 
V súlade s posuvom riadkov je doplnená definícia položiek kódov DPH s referenciou na 
nové riadky výkazu s platnosťou od 1.1.2012. S týmito zmenami súvisí aj úprava medzi 
súčtových riadkov a vyhodnocovacími algoritmami. 

So  vznikom nových riadkov  26,27,28  vo výkaze DPH je aktivovaná pôvodná sada 
kódov začínajúcich prefixom Dxxx pre základnú sadzbu dane (20%) a prefixom Cxxx pre 
zníženú sadzbu dane (10%) slúžiacich pre zistenie rozdielu základu a dane po oprave. 
Tieto úpravy ako aj ostatné prečíslovania kódov Nxxx, Zxxx súvisiace s posuvom riadkov je 
zabezpečené skriptom v distribúcii (02_doplnenie_riadku_pre_kod_dph.sql). 
 

2. Vytvorenie formulárov pre elektronické spracovan ie v XML, PDF (FDF) štruktúre 
 
Formulár pre elektronické spracovanie dokladov roku 2012 bude vytvorený v období 
január/2012 na základe metodických postupov a podkladových štruktúr formátov xml, fdf 
a pdf, uverejnených na www stránke daňového riaditeľstva (www.drsr.sk) 

 
3. Doplnenie nového atribútu do štruktúry tabu ľky DPH_vykaz 

Doplnený nový atribút „Rozdiel“ (Rozdiel medzi predbežne odpočítanou danou a možným 
odpočtom vzniknutý na základe prepočítavania zálohovým koeficientom - skript 
01_T21947_atribut_rozdiel.sql). Tento atribút z dôvodov úpravy historických dát je 
umožnený modifikovať. 
 

4. Distribúcia knižníc,  skriptov a formulárov 
 

• Skripty  spustiť v poradí ako sú definované v podadresári script 
• Knižnice aplikovať a aktualizovať  v súlade so štruktúrou klienta NORIS 

 
5. Doplnenie nových kódov do číselníka “Sadzby dane” a ich úprava 

 
Nad prehľadom evidencie kódov DPH funkciou OFF_LINE Import aplikovať 
prevzatie súborov dvomi krokmi: 

• Offline import súboru - 03_Import_D474.TXT 
• Offline import súboru - 04_Import_Dx14.TXT 

 
6.  Upozornenie !!!! : 

 
Číselník kódov DPH “Sadzby dane” doporučujeme podrobiť kontrole. 
Kódy, ktoré firma v súlade so svojou činnosťou nepoužíva doporučujeme zamknúť. 
Kódy pre opravné doklady začínajúce prefixom: 
- D pre 20% sadzbu dane,   - C pre 10% sadzbu dane 
doporučujeme aktivovať v rozsahu činnosti firmy  a nastaviť v prípadných 
konfiguráciách zložiek evidencie faktúr. 


