Náhradní plnění na konci kalendářního roku z pohledu
odběratelů společnosti HYGOTREND, s.r.o.

•

Doklady náhradního plnění za daný rok musí mít datum vystavení a dodání do konce
příslušného roku, aby mohly být započteny v daném roce. Na vložení dokladu je až 30
dní od zaplacení a připsání na účet HGT. Nejpozdější termín pro vložení dokladu je 15.
2. následujícího roku. Pokud je tedy náhradní plnění dodáno např. v prosinci 2022
a uhrazeno 30.1. 2023, je možné si toto plnění započítat, pokud bude vloženo do
evidence nejdéle do 15.2. nebo do doby, kdy podal odběratel hlášení o plnění
povinného podílu. Tzn. pokud má odběratel na dokladu datum vydaní prosinec 20 22,
ale splatnost až po 15.2.2023 musí zadat příkaz k úhradě do své banky tak, aby
nejpozději do 14.2.2023 byla platba připsána na náš účet HGT a pověřená osoba ji
mohla nejpozději 15.2.2023 nahrát na portál MPSV. (bankovní výpisy máme k dispozici
z předchozího dne).

•

Lhůta pro potvrzení dokladu od odběratele, zda souhlasí nebo nesouhlasí s vložením
dokladu na portál MPSV není stanovena.

•

Pokud odběratel hradí doklad v několika splátkách, bude nahrán na portál MPSV až po
úplném zaplacení dokladu.

•

Notifikace chodí z e-mailu jprpsv@portal.mpsv.cz. Jedná se o zavedenou adresu pro
odesílání zpráv uživatelům z portálu MPSV, jakmile je doklad nahrán na portálu.

•

Je třeba, aby ve smlouvách na náhradní plnění byly uvedeny emailové adresy shodné
s těmi, které odběratel zadal na portálu ve své identifikaci. Adresu je možné během
roku změnit, ale musíme být informováni.

•

Potvrzení pro odběratele jako takové již nevydáváme, ale můžeme provést export
dokladů do Excelu a v něm pak využít třídění, sumace a jiné funkce a takto upravený
poslat odběrateli ke kontrole.

•

V případě dotazů zaevidovaní na portálu, případně pomoc s nastavením odběratelům
zajištuje Jana Šonová Sedláčková, email jana.sonova@hygotrend.com tel. +420
602 304 648. Ohledně smluv a plnění zodpoví Vaše dotazy Iva Kratochvílová email
iva.kratochvilova@hygotrend.com tel. +420 731 688 247.
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