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Otvoriť v prehliadači

Prichádza VRP 2
Už od 1. júla tohto roka budú môcť podnikatelia na evidenciu tržieb využívať
novú aplikáciu VRP 2. Dostupná bude od tohto dátumu v Google Play a okrem
iného ponúkne aj funkciu zaokrúhľovania cien. Finančná správa vyvíjala
aplikáciu interne, pričom výrazne ušetrila v porovnaní s vývojom a
prevádzkou doterajšej aplikácie Pokladnica.

Viac info

Všetky informácie k VRP
2 na jednom mieste
Finančná správa na svojom portáli
spustila špeciálnu podstránku k novej
aplikácii na evidenciu tržieb VRP 2.
Klienti na nej nájdu postupne všetky
dôležité informácie prehľadne na
jednom mieste. Novela zákona o
cenách začne platiť od 1. júla tohto
roka. Aplikácia bude už čoskoro
dostupná bezplatne v Google Play.

Ako na zabudnuté
prihlasovacie údaje do
VRP
Podnikatelia sa do novej aplikácie
VRP 2 budú prihlasovať rovnako ako
do predošlej aplikácie. V prípade
straty,
alebo
zabudnutia
prihlasovacích
údajov
je
však
potrebné požiadať o pridelenie
nových. Prinášame návod ako na to.
Viac info
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Nezabudnite na odložené daňové priznania
Koniec júna je opäť termínom na podanie daňového priznania. Túto povinnosť
si bude musieť splniť 168.873 daňovníkov, ktorým zostáva už len niečo vyše
týždňa času. Už 30. júna im totiž uplynie trojmesačný odklad na podanie
daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu. Aj v tejto súvislosti bude mať

naše call centrum predĺžené prevádzkové hodiny.
Viac info

Zvýšený nápor na cestný
hraničný priechod Ubľa

Zlepšovanie kvality
údajov na PFS
Finančná
správa
pokračuje
v
aktivitách
zameraných
na
zlepšovanie kvality údajov na Portáli
FS. Cieľom ďalšej aktivity je upraviť
názvy používateľských účtov v
osobnej internetovej zóne. Nemusíte
sa obávať, úprava údajov nebude
mať žiadny vplyv na prihlasovanie
ani na prácu na Portáli FS

Finančná správa očakáva opätovný
zvýšený nápor na cestný hraničný
priechod Ubľa – Malyj Bereznyj, cez
ktorý je možné vyviezť osobné autá
na prevozných značkách fyzickými
osobami na Ukrajinu. Dôvodom je
ďalšia zmena ukrajinskej legislatívy.
Finančná správa s cieľom zabezpečiť
čo najplynulejšie colné konanie
upozorňuje, že pred príchodom na
hraničný priechod je potrebné mať
vybavené všetky colné formality.
Viac info
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190 porušení ekasa
Kontrolóri finančnej správy v máji tohto roka
preverili
754
podnikateľských
subjektov.
Porušenie zákona o používaní elektronickej
registračnej pokladnice zistili v 190 prípadoch.
Najčastejšie sa dopustili porušenia zákona tým,
že neevidovali tržby. Aj táto akcia ukázala, že
takéto kontrolné akcie majú zmysel a finančná
správa bude kontrolách pokračovať.
Viac info

Spoločná kontrolná akcia
Príslušníci finančnej správy z nitrianskeho colného úradu sa zúčastnili
dopravno- bezpečnostnej kontrolnej akcie zameranej na viaceré oblasti,
okrem iného aj na prepravu nebezpečných vecí na základe Dohody o ADR.
Išlo o súčinnostnú akciu s Policajným zborom.

Často kladené otázky
Otázka č. 1
Ak podám daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. júna 2022,
môžem v uvedenom daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej
dane vybranému prijímateľovi? Dokedy správca dane v takomto
prípade prevedie prijímateľovi podiel zaplatenej dane?
Odpoveď:
Aj v tomto prípade môže daňovník v daňovom priznaní poukázať podiel
zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. Správca dane poukáže
prijímateľovi podiel zaplatenej dane do troch mesiacov po lehote na podanie
daňového priznania.
Otázka č. 2
Právnická osoba podáva daňové priznanie za rok 2021 v lehote do
30.6.2022. Z daňového priznania za rok 2020 bola povinná platiť
štvrťročné preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok
2021 má povinnosť platiť mesačné preddavky. Je povinná doplatiť
preddavky za I. polrok 2022?
Odpoveď:
Nie. Daňovník je povinný do 30.6.2022 platiť štvrťročné preddavky, posledný
štvrťročný preddavok je splatný 30.6.2022. Počnúc mesiacom júl je daňovník
už povinný platiť mesačné preddavky, prvý mesačný preddavok je splatný
31.7.2022 (posunutá lehota do 1.8.2022), pričom rozdiel na zaplatených
preddavkoch od začiatku roka daňovník nedorovnáva.
Otázka č. 3
Podaním Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového
priznania som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za
rok 2021 do 30.6. 2022. Ak v predĺženej lehote (do konca júna 2022)
podám daňové priznanie, môžem v tomto daňovom priznaní
poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov (2%) vybranému
prijímateľovi?
Odpoveď:
Áno, poukázať podiel zaplatenej dane (2 % zo zaplatenej dane) môžete aj v
daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote na podanie daňového
priznania (do 30.6.2022).
Otázka č. 4
V máji 2021 som predal cenné papiere, ktoré vlastním od roku 2019,
pričom ide o cenné papiere, ktoré boli v čase predaja prijaté na
obchodovanie na burze cenných papierov SR viac ako jeden rok.
Príjem z ich predaja je oslobodený od dane z príjmov, alebo som
povinný tento príjem zdaňovať?
Odpoveď:
Za predpokladu, že predané cenné papiere neboli zahrnuté do obchodného
majetku, príjem z ich predaja je oslobodený od dane z príjmov (v súlade s
ustanovením § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov). Príjmy oslobodené
od dane z príjmov v daňovom priznaní neuvádzate a nezdaňujete ich. Od
dane z príjmov sú oslobodené príjmy z predaja cenných papierov (§ 8 ods. 1
písm. e) zákona o dani z príjmov) prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu (tuzemskom ako aj zahraničnom), a to po uplynutí jedného roka od ich
nadobudnutia, ak doba medzi ich prijatím na regulovaný trh a predajom
presiahne jeden rok.
Otázka č. 5
Sme s.r.o. – platiteľ DPH a dodali sme odberateľovi z Rakúska službu
- montáž a demontáž lešenia potrebného k oprave nehnuteľnosti.
Odberateľ z Rakúska nám poskytol svoje IČ DPH. Montáž a demontáž

lešenia sme vykonali v Rakúsku. Ako sa určí miesto dodania tejto
služby?
Odpoveď:
Keďže sa lešenie po montáži nestane súčasťou nehnuteľnosti, montáž a
demontáž lešenia sa neposúdi ako služba spojená s nehnuteľnosťou podľa §
16 ods. 1 zákona o DPH. Miesto dodania tejto služby sa určí podľa § 15 ods. 1
zákona o DPH, to znamená, že miesto dodania služby je tam, kde má sídlo
príjemca služby, t. j. v Rakúsku. Predmetnú službu fakturujete s prenesením
daňovej povinnosti na odberateľa z Rakúska. Dodanie služby uvediete v
súhrnnom výkaze.
Otázka č. 6
Podali sme oneskorene žiadosť o registráciu k DPH a vznikla nám
povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie, v ktorom máme
povinnosť odviesť daň z dodaného tovaru a služieb v tuzemsku za
obdobie, v ktorom sme už mali byť platiteľom DPH. Akým spôsobom
sa vypočíta daň z hodnoty dodaných tovarov a služieb?
Odpoveď:
Daň z hodnoty dodaných tovarov a služieb za obdobie, za ktoré podávate
mimoriadne daňové priznanie sa vypočíta ,,spätne“. Uvedené vyplýva z § 22
ods. 1 zákona o DPH, podľa ktorého je základom dane pri dodaní tovaru alebo
služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od
príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o
daň.
Otázka č. 7
Rezident Slovenskej republiky mal v roku 2021 príjmy na základe
zmluvy o spolupráci v športovej činnosti s klubom ako športovec v
Českej republike. Pri úhrade príjmu mu bola uplatnená zrážková daň.
Má daňovník uvádzať tento príjem v slovenskom daňovom priznaní ?
O aký druh príjmu ide ?
Odpoveď:
Rezident Slovenskej republiky má po uplynutí zdaňovacieho obdobia
povinnosť v Slovenskej republike daňovo vysporiadať svoj celosvetový príjem.
Pokiaľ daňovníkovi vznikne povinnosť podať daňové priznanie, pri
vysporiadaní celosvetovej daňovej povinnosti v Slovenskej republike
postupuje podľa slovenských daňových predpisov a predmetný príjem zo
zahraničia (napr. ČR) zaradí ako príjem podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o
dani z príjmov.
K príjmom z činnosti športovca si daňovník môže uplatniť buď skutočné,
preukázateľne vynaložené daňové výdavky, alebo tzv. paušálne výdavky vo
výške 60% z úhrnu týchto príjmov, maximálne do výšky 20 000 eur.
Na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov športovca plynúcich zo zdrojov na
území Českej republiky daňovník uplatní metódu zápočtu dane podľa článku
22 zmluvy a § 45 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Daňovník vypíše aj XIII.
oddiel daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.
Otázka č. 8
Som z Ukrajiny, kde som registrovaný ako podnikateľ. Mám status
dočasné útočisko na Slovensku a pracujem na diaľku zo Slovenska.
Mám v uvedenom prípade daňové povinnosti na Slovensku po 183
dňoch pobytu?
Odpoveď:
Aktuálne daňové právne predpisy neobsahujú osobitné ustanovenia
upravujúce práva a povinnosti daňových subjektov aplikovateľné v situáciách
podobných vojenskému konfliktu na Ukrajine, či aplikovateľné konkrétne vo
vzťahu k daňovníkom (odídencom), ktorí sú rezidentami Ukrajiny, a sú
„ekonomicky“ a inak prítomní na území Slovenskej republiky.
Z dôvodu absencie trvalej dispozície miesta na výkon činnosti odídenca
(podnikateľa) na území Slovenskej republiky nedochádza k vzniku stálej
prevádzkarne. Nakoľko v súvislosti s nezávislou činnosťou odídenca
vykonávanou v tomto (dočasnom) mieste, k vzniku stálej prevádzkarne tohto
nerezidentného podnikateľa na území Slovenskej republiky nedochádza,
nemá žiadne daňové povinnosti na území Slovenskej republiky.
Otázka č. 9
Naša spoločnosť zabudla podať Oznámenie o zrazení a odvedení
dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods.11 zákona o dani z príjmov.
Oznámenie sme podali po zákonom stanovenej lehote a dostali sme
pokutu za oneskorené podanie. Bude to mať vplyv na index daňovej
spoľahlivosti?
Odpoveď:
Oneskorené podanie Oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej
zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov nevstupuje do hodnotenia pre určenie indexu daňovej
spoľahlivosti podľa § 53d zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Otázka č. 10
Podnikateľ predáva žetóny, ktorými zákazník platí pri kúpe tovaru.
Je potrebné predaj žetónov evidovať v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď:

V popísanom prípade, si zákazník najprv zakúpi žetóny a následne pri kúpe
tovaru platí týmito žetónmi. Žetóny v tomto prípade slúžia ako iný platobný
prostriedok nahrádzajúci hotovosť, teda nie je tovarom v zmysle § 2 písm. aa)
zákona č. 289/2008 Z. z. a jeho predaj nie je ani službou uvedenou v prílohe
č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.
Podnikateľ preto nie je povinný tržbu prijatú za predaj žetónov evidovať v
pokladnici e-kasa klient.

Máte otázky?
Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317
222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00
do 16:00 hod.
Ak máte akékoľvek pripomienky
nápady, pošlite nám ich:

podnety@financnasprava.sk
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