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Postupy účtovania pre podnikateľov  v podvojnom účtovníctve1 osobitne neupravujú vo svojich 
ustanoveniach  postup účtovania jednoúčelových a viacúčelových poukazov (poukážky na odber tovaru alebo 
služby, darčekové poukážky a pod.), elektronických stravovacích kariet, elektronických rekreačných poukazov, 
predaje cez zľavový portál, atď. Účtovná jednotka si z tohto dôvodu upraví účtovanie, napr. v internej smernici, tak 
aby používala na konkrétny prípad v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy  a účtovné zásady,  pričom 
je povinná verne a pravdivo účtovať o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej 
situácii  účtovnej jednotky podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o účtovníctve“) a príslušných postupov účtovania, pričom je povinná dodržiavať základné a všeobecné 
zásady ustanovené v postupoch účtovania pre podvojné účtovníctvo.  Zároveň je potrebné dodržiavať  osobitné 
hmotnoprávne predpisy upravujúce príslušnú problematiku, predovšetkým: 

 zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),  

 zákon  č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona 
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“), 

 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

 zákon č.  563/2009 Z. z. zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 

 Obchodný a Občiansky zákonník, 

 a ďalšie.  
 
Interná smernica má vychádzať  z príslušných ustanovení postupov účtovania v podvojnom účtovníctve a z 
obsahovej náplne jednotlivých účtov. 
Pri individuálnom posúdení konkrétneho prípadu je potrebné správne zadefinovať či ide o poukaz, 
platobný prostriedok alebo o  platbu za plnenie vopred. Tiež je dôležité rozlíšiť o aký druh poukazu ide –  
jednoúčelový alebo viacúčelový poukaz a tiež, či je vystavovateľ zároveň dodávateľom tovaru alebo 
služby, alebo  je účtovná jednotka pri prevode jednoúčelového poukazu zdaniteľnou osobu konajúcou 
v mene inej zdaniteľnej osoby, či ide o prevod (predaj) poukazu alebo o výmenu poukazu za tovar alebo 
poskytnutú službu. 
Bližšie informácie  k tejto problematike sa nachádzajú v Metodickom pokyne  k uplatňovaniu dane z pridanej 
hodnoty v prípade dodania tovaru a služby pri použití poukazu podľa § 9a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý sa nachádza na portáli FS SR: 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepria
me_dane/2019/2019.09.27_16_DPH_2019_MP.pdf 
 
Smernicou Rady EÚ 2016/1065, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi, 
došlo zákonom č. 369/2018 Z. z. od 01.10.2019 k zavedeniu nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaniach 
tovarov a služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy. Cieľom týchto nových pravidiel z hľadiska pravidiel DPH je 
zabezpečiť spoľahlivé a jednotné zaobchádzanie vo všetkých členských štátoch EÚ tak, aby sa eliminovali 
negatívne javy v podobe narúšania hospodárskej súťaže, dvojitého zdanenia alebo nezdanenia, ktoré boli 
identifikované pri transakciách zahŕňajúcich poukazy. V súlade s týmito pravidlami sa vymedzuje poukaz ako 

                                                           
1 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších 
predpisov 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2019/2019.09.27_16_DPH_2019_MP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2019/2019.09.27_16_DPH_2019_MP.pdf
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nástroj, s ktorým je spojené právo jeho držiteľa získať zodpovedajúci tovar alebo služby, ktoré majú byť na základe 
použitia poukazu dodané, pričom zodpovedajúce tovary alebo služby, respektíve aspoň totožnosť ich možných 
dodávateľov musí byť na poukaze alebo k nemu súvisiacej dokumentácii uvedená, spolu s podmienkami použitia 
tohto nástroja. Poukaz sa teda považuje za protihodnotu alebo jej časť za prislúchajúce dodanie tovaru alebo 
služieb.   
 
Vo vzťahu k jednoúčelovým poukazom bol doplnený aj zákon o ERP, ktorý v § 3 ods. 2 písm. a) prvý bod upravuje, 
že jednoúčelový poukaz nie je ceninou.  
  
Ustanovenie § 8 ods. 10 zákona o ERP upravuje rozsah povinných údajov, ktoré sa majú uvádzať na pokladničnom 
doklade pri predaji jednoúčelového poukazu, ako aj pri výmene jednoúčelového poukazu za tovar alebo 
poskytovanú službu. Je potrebné upozorniť, že pri výmene jednoúčelového poukazu za tovar alebo za službu je 
podnikateľ povinný vydávať pokladničný doklad, ktorý nesmie obsahovať údaje týkajúce sa DPH a do systému e-
kasa sa zasielala iba informácia o tom, že ide o takúto výmenu (§ 8a ods. 1 zákona o ERP - text za bodkočiarkou).   
  
Bližšie v 1/ERP/2019/I - Informácia k zákonu č. 368/2018 Z. z. a k zákonu č. 9/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa 
zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej 
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v 
znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktorá sa nachádza na portáli FS SR: 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/ERP/2019/2
019.03.11_ZoERP.pdf 
 
 
Jednoúčelové poukazy z pohľadu účtovníctva 
V súvislosti s jednoúčelovými poukazmi je z pohľadu účtovníctva dôležité v akej pozícii sa účtovná jednotka 
nachádza, a to či ide o vystaviteľa jednoúčelového poukazu, dodávateľa tovaru alebo služby, distribútora 
jednoúčelových poukazov alebo ide o zákazníka, ktorý uplatňuje poukaz. Účtovným jednotkám účtujúcim v sústave 
podvojného účtovníctva v súvislosti s jednoúčelovými poukazmi odporúčame dodržiavať tieto všeobecné zásady: 
 
Účtovanie u vystaviteľa jednoúčelových poukazov: 

1) Vystaviteľ jednoúčelového poukazu je zároveň dodávateľom tovaru alebo služby (vystaviteľ = 
dodávateľ) 
Účtovná jednotka, ktorá vydáva jednoúčelové poukazy (vystaviteľ) a zároveň je aj dodávateľom tovaru 
alebo služby, prevod (predaj) poukazu účtuje prostredníctvom účtov účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy, 
tzn. pri prevode (predaji) poukazu sa neúčtuje výnos. Samotné vydanie jednoúčelových poukazov 
odporúčame dôsledne zaznamenávať v podsúvahe a v analytickej evidencii s evidovaním počtu 
vydaných poukazov, ako aj číselné označenie týchto poukazov a ostatných informácií potrebných na 
evidenciu poukazov. O výnose v účtovnej triede 6  táto účtovná jednotka účtuje  pri dodaní tovaru alebo 
služby, tzn. pri výmene poukazu za tovar alebo poskytnutú službu, prípadne ak by v deň splatnosti 
poukazu nebol poukaz uplatnený, tak sa výnos zaúčtuje v posledný deň platnosti poukazu.    

 
2) Vystaviteľ poukazu nie je zároveň dodávateľom tovaru alebo služby (vystaviteľ ≠ dodávateľ)  

Účtovná jednotka, ktorá vydáva jednoúčelové poukazy  a zároveň nie je dodávateľom tovaru alebo služby, 
pri prevode (predaji) poukazu účtuje výnos vo výške ceny dohodnutej pri prevode jednoúčelového 
poukazu. Ďalšie účtovné súvzťažnosti u vystaviteľa poukazu závisia od podmienok, ktoré sú dohodnuté 
medzi vystaviteľom poukazu a dodávateľom tovaru alebo služby, a tiež od podmienok ustanovených 
zákonom o DPH.  
 

 V obdivoch prípadoch je potrebné účtovať o skutočnostiach  vyplývajúcich zo zákona o DPH. 
 
Účtovanie u zákazníka (u držiteľa jednoúčelového poukazu): 
Na účtovanie kúpených jednoúčelových poukazov, ktoré sa vzhľadom na oceňovanie nepovažujú za  ceninu, 
odporúčame vytvoriť v účtovnom rozvrhu  v súlade s § 13 zákona o účtovníctve osobitný syntetický účet v účtovej 
skupine 21 – Peniaze (napr. účet 214 – Jednoúčelové poukazy; jednoúčelový poukaz má charakter ceniny, ale 
ceninou nie je), pričom sa jednoúčelový poukaz ocení obstarávacou cenou. Výmena jednoúčelového poukazu za 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/ERP/2019/2019.03.11_ZoERP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/ERP/2019/2019.03.11_ZoERP.pdf
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tovar  sa účtuje súvahovo. Ak ide o zdaniteľnú osobu, je potrebné účtovať o  skutočnostiach  vyplývajúcich zo 
zákona o DPH. 
 
Účtovanie u distribútora poukazu: 
Za distribútora sa na tieto účely považuje  účtovná jednotka, ktorá  poukazy nakupuje a predáva. Distribútor 
o nákupe a predaji jednoúčelových poukazov účtuje ako o nákupe a predaji tovaru, pričom je potrebné vychádzať 
zo zmluvných vzťahov a pri účtovných súvzťažnostiach postupovať podľa toho, či ide o sprostredkovanie predaja, 
o konanie distribútora vo vlastnom mene na vlastný účet alebo vo vlastnom mene na cudzí účet a podobne. 
Odporúčame jednoúčelové poukazy účtovať na osobitnom analytickom účte k účtu 132 – Tovar, prípade si účtovná 
jednotka môže v účtovom rozvrhu vytvoriť osobitný syntetický účet v účtovej skupine 13 – Tovar. 
 
Viacúčelové poukazy z pohľadu účtovníctva 
Viacúčelovým poukazom je poukaz iný ako jednoúčelový. Na rozdiel od prevodu jednoúčelového poukazu, ktorý 
sa považuje na účely DPH za dodanie tovaru alebo dodanie služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, prevod 
viacúčelového poukazu sa nepovažuje za dodanie tovaru alebo služby a nie je predmetom DPH. Zdaňuje sa až 
skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby za viacúčelový poukaz, ktorý dodávateľ tovaru alebo 
služby prijme ako protihodnotu alebo jej časť. 
Z účtovného hľadiska je princíp účtovania rovnaký ako pre jednoúčelové poukazy. Rozdiel vzniká v okamihu 
účtovania dane z pridanej hodnoty v nadväznosti na vznik zdaniteľného plnenia.  Rovnako ako pri jednoúčelových 
poukazoch je dôležité posúdiť v akej pozícii sa účtovná jednotka nachádza a to,  či ide o vystaviteľa, dodávateľa 
tovaru alebo služby, distribútora alebo ide o zákazníka, ktorý uplatňuje poukaz.. 
 
Postupy účtovania špeciálne neupravujú účtovanie jednoúčelových a viacúčelových poukazov. Účtovná jednotka 
si musí sama upraviť spôsob účtovania poukazu, a to v nadväznosti na dôvod vystavenia alebo obstarania 
poukazu. Uvádzané  účtovanie poukazov je v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami upravenými 
v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania.  Konkrétny vznik účtovného prípadu sa účtuje v nadväznosti  na 
obsah uzatvoreného zmluvného vzťahu. 
 
Centrum podpory pre dane nie je oprávnené   posudzovať zmluvné vzťahy.  FR SR, centrum podpory pre dane 
môže poskytovať v súlade kompetenciami danými v  § 4 ods. 3   zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov,  odborné informácie všeobecného charakteru s odkazom na príslušné 
ustanovenia daňových zákonov a osobitných predpisov (napr. zákon o účtovníctve), ktoré sú využiteľné pre široký 
okruh daňových subjektov, nie iba pre vymedzenú skupinu alebo pre jednotlivý daňový subjekt.  
 
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR  
Centrum podpory pre dane v spolupráci s Odborom metodiky daní 
Január 2021 
 


