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V á ž e n ý    k l i e n t , 
 
upozorňujeme Vás na zmeny v tlačive Daňové priznanie k DPH od 1.1.2012. 
Prvých 25 riadkov (položiek) ostalo formálne rovnakých, ostatné riadky sú úplne zmenené. 
Doporučujeme porovnať si vizuálne tlačivá pre roky 2011 a 2012, aby ste si uvedomili zmeny. 
 
V súvislosti s týmito zmenami je viac zmien v programe Podvojné účtovníctvo (Windows verzia): 
 
- v inštalačnej verzii pribudli súbory FDF, PDF zverejnené na stránke www.drsr.sk, podľa ktorých 
   Vám program vytlačí oficiálne tlačivá k DPH pre účtovný rok 2012. 
   (Daňové priznanie DPH, Potvrdenie o podaní daňového priznania k DPH, 
   Vyhlásenie o podaní písomností elektronickou formou) 
   Pri inštalácii verzie s dátumom od 15.03.2012 Vám ich program automaticky nakopíruje. 
 
- v inštalačnej verzii sú nadefinované nové číselníky, aby vyhovovali zmenám v daňovom priznaní  
  k DPH - účtová osnova (časť pre DPH), číselník účtov pre DPH, číselník pre daňové priznanie k DPH. 
  Ich vzory nájdete na http://www.polysoft.sk/stiahnite-si/dokumenty-dph/ 
 
- boli upravené algoritmy pre vytvorenie daňového priznania k DPH (DP k DPH) pre rok 2012 
  podľa nových číselníkov s ohľadom na nové väzby medzi zmenenými riadkami v DP k DPH. 
 
- boli upravené algoritmy pre Tlač záznamov DPH podľa Tlačiva pre DP k DPH pre rok 2012. 
 
- boli upravené algoritmy pre Súhrnný výkaz podľa Tlačiva pre DP k DPH pre rok 2012. 
 
- bol pridaný nový opis DP k DPH. 
  (Daňové priznanie k DPH -> Výstupy ->  Tlač daňového priznania - opis) 
 
- v číselníku účtov pre DPH pribudla funkcia na zmenu obsahu číselníka, 
  Ćíselník účtov pre DPH -> Nástroje -> Zmena obsahu. 
 
- v číselníku pre DP k DPH pribudla funkcia na generovanie preddefinovaného číselníka pre účtovný rok 
  Ćíselník pre daňové priznanie k DPH -> Nástroje -> Generuj číselník 
 
 
Pre vytváranie daňových priznaní k DPH v roku 2012 podľa zmien od 1.1.2012 sú potrebné 
úpravy Vášho programu. 
Postup závisí od toho, či používate nami doporučené (a definované) analytické účty pre DPH 
a číselníky pre DPH alebo nie. Zistíte to porovnaním Vašich analytických účtov pre DPH a číselníkov  
pre DPH so vzormi, ktoré boli platné pre rok 2011 -> nájdete ich na 
http://www.polysoft.sk/stiahnite-si/dokumenty-dph/ v odseku 
Dokumenty k DPH pre účtovný rok 2011. 
 
Podľa Vášho zistenia vykonajte úpravy podľa odseku A alebo podľa odseku B. 
 
 
A. Postup úprav v programe PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO (Windows verzia), 
    AK POUŽÍVATE NAMI DEFINOVANÉ analytické účty pre DPH a číselníky pre DPH: 
 
A1. Do účtovného roku 2012 si nainštalujte verziu s dátumom vyšším ako 15.03.2012. 
 
A2. Upravte si Účtovú osnovu ohľadom DPH pre rok 2012 podľa dokumentu 
      http://www.polysoft.sk/public/media/0099/POLYSOFT_Účtová%20osnova%20DPH%202012.pdf 
      aby ste mali zhodné účty. 
      Ak budete mať definované v osnove uvedené účty, zabezpečíte si ich zhodu s nami doporučenou 
      účtovou osnovou aj naďalej. 
 
 
 



 
 
A3. V Číselníku účtov pre DPH -> Nástroje -> Zmena obsahu Vám program ponúkne 
         - prečíslovať riadky 34 -> 35 
         - prečíslovať riadky 35 -> 36 
         - pridať z číselníka pre rok 2012 vety pre riadky 26 a 78 
 
      Potvrďte vykonanie zmien a skontrolujte, že Vám pribudli vety pre riadky 26 a 78, a že 
      namiesto viet pre riadky 34 a 35 (platili v roku 2011) máte vety pre riadky 35 a 36. 
      Zmenu môžete urobiť iba raz, pri opakovanom pokuse by Vám program ohlásil duplicitu 
      pre riadok 26 a zmenu obsahu by nevykonal. 
 

A4. V Číselníku pre daňové priznanie k DPH -> Nástroje -> Generuj číselník Vám program 
      ponúkne vygenerovanie distribučného číselníka pre DP k DPH platného od roku 2012. 
      Potvrďte jeho vygenerovanie. 
 
 
B. Postup úprav v programe PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO (Windows verzia), 
    AK NEPOUŹÍVATE nami definované analytické účty pre DPH a číselníky pre DPH: 
 
B1. Do účtovného roku 2012 si nainštalujte verziu s dátumom vyšším ako 15.03.2012. 
 
B2. Upravte si Účtovú osnovu ohľadom DPH pre rok 2012 podľa dokumentu 
      http://www.polysoft.sk/public/media/0099/POLYSOFT_Účtová%20osnova%20DPH%202012.pdf 
      a Vami doteraz používanými účtami pre DPH. 
      Upravte si najmä analytické účty pre riadky 27, 28, 29, 30 a 750-ky pre riadok 26. 
 
B3. V Číselníku účtov pre DPH -> Nástroje -> Zmena obsahu Vám program ponúkne 
         - prečíslovať riadky 34 -> 35 
         - prečíslovať riadky 35 -> 36 
         - pridať z číselníka pre rok 2012 vety pre riadky 26 a 78 
 
      Potvrďte vykonanie zmien a skontrolujte, že Vám pribudli vety pre riadky 26 a 78, a že 
      namiesto viet pre riadky 34 a 35 (platili v roku 2011) máte vety pre riadky 35 a 36. 
      Príslušné Účty DPH k riadkom 26 a 78 si upravte svojich analytických účtov v osnove. 
      Zmenu môžete urobiť iba raz, pri opakovanom pokuse by Vám program ohlásil duplicitu  
      pre riadok 26 a zmenu obsahu by nevykonal. 
 

B4. V Číselníku pre daňové priznanie k DPH -> Nástroje -> Generuj číselník Vám program 
      ponúkne vygenerovanie distribučného číselníka pre DP k DPH platného od roku 2012. 
      Potvrďte jeho vygenerovanie a upravte si účty pre DPH pre riadky 27, 28, 29, 30. 
 
 
Po vykonaní uvedených úprav, ak ste už mali v roku 2012 zaúčtované dobropisy, resp. opravy dane, 
preúčtujte ich na nové riadky DPH podľa nového tlačiva pre daňové priznanie k DPH. 
 
 

 
 
Úspešnú prácu praje 
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