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KOMODITY a kontrolný výkaz DPH 
 
Komodity je potrebné označiť v sklade na tovarovej karte: 

    
Okrem toho potrebujete mať vyplnený údaj na záložke Vlastnosti 2 – colný sadzobník. 
Do kontrolného výkazu sa odtiaľ berú prvé 4 čísla. 
Komodity je potrebné sledovať na každom predajnom sklade. 
 
Komodity sú kontrolované v prvom rade na predaj platcovi DPH. Ak má odberateľ vyplnený 
údaj - tuzemské IČPD, program kontrolujte sumu za komodity. Keď suma dosiahne 5.000,€- bez 
DPH a viac, program už nepovolí zatvoriť výdajku. Je potrebné vymazať tovary, ktoré si odporujú 
(tie, ktorých je menej) a založiť pre ne ďalšiu výdajku. 
 
Tovary, ktoré sú komoditami, rozozná predajca tým, že majú vyplnený údaj CENAS_K 
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Teda cena spolu bez DPH za komoditu. Tento údaj je za doklad sumarizovaný a zobrazený vpravo 
dole pod zoznamom riadkov. 
Rovnako je možné zobraziť CENAS_K aj v zozname položiek faktúry. Ak presiahne suma za 
komodity pre tuzemského platcu DPH sumu 5.000,-€ v zbernej faktúre, je potrebné odpojiť 
mínusom dodací list a fakturovať zvlášť. 
Nemôžeme miešať komodity a bežný tovar ani vo výdajke, ani vo faktúre, ak je suma za komodity 
nad 5.000,-€. Komodity za 5.000,-€ a viac fakturujeme v samostatnej faktúre a to BEZ DPH 
s výberom skupiny DPH Komodity 0%.  
Kategória DPH Komodity: 

       
 
Fakturujem Bez dane tuzemcovi platiteľovi DPH s výberom Komodity 0% 
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Po zaúčtovaní je doklad 

    
 
Dobropis za komodity: 
 
Dobropis je bežne v menšej sume ako pôvodná faktúra, takže tu nie je možné opierať sa 
o prekročenú sumu 5.000,-. Od verzie 165.3759 (zo 14.02.2014) program kontroluje, či pôvodná 
faktúra má komodity nad 5.000,-. Ak áno, zapne sa fajka dobropis komodity.  
POZOR – program nekontroluje, či bola faktúra skutočne 
oslobodená od DPH s výberom Komodity 
VŽDY preverujem, či bola pôvodná faktúra komoditná. Ako pomôcka pre 
účtovníčky je možnosť doplniť si do zoznamu faktúr príznak, že fajka dobropis komodity je 
zapnutá. 
 

    
 
Ako pomôcku na rozoznanie faktúry s komoditami – doplnili sme do stĺpca stav písmeno „m“. 
To však platí iba pre prípad prepojenia faktúry so skladom. Rovnaký príznak „m“ vidia užívatelia 
aj pri tvorbe dodacieho listu, aby v prípade, že robia zbernú faktúru a dôjde k prekročeniu sumy za 
komodity vedeli vybrať vhodný dodací list a odpojiť ho zo zbernej faktúry. 


