Komplexné služby výpočtovej a kancelárskej techniky

Vývoj a distribúcia podnikového a ekonomického software

Zmena zákona o DPH č. 222/2004 § 69 ods. 12
zo dňa 29.11.2018 s účinnosťou od 1.1.2019
Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:
f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, 28da) ktoré nie
sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, „okrem dodania tovarov, pri ktorom
je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b). (obilie, semená ...)
g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka28da) a do položiek
7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, 28da) iných ako uvedených v písmene a),
„okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm.
a) alebo písm. b). (výrobky z kovu a železa)
Z uvedeného vyplýva, že v prípade zjednodušených faktúr vystavených v zmysle § 74 ods.3
zákona o DPH uplatní platiteľ dane bežný daňový režim bez prenosu daňovej povinnosti.
Zjednodušenou faktúrou sa rozumie:
• doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur;
• doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou podľa osobitného predpisu,
29a) ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000
eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac
ako 1 600 eur
Uplatnenie zákona v našom programe:
Ak sa bude v softwari vystavovať hotovostný doklad, tak program automaticky vyhotoví doklad
bez prenosu daňovej povinnosti.
1. vo VFP EcoSun (týka sa dokladov vyhotovených v programe SHOP a v OASISE typ
dokladu 10)
1.1 V module OASIS vo vývojovej verzii číslo: 4.12.161
2. v EcoSun.Net (týka sa dokladov vyhotovených v programe SHOP a v OASISE typ
dokladu 202)
2.1 v EcoSun.Net vo verzii číslo: 2.25.998
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