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Aplikácia	Pokladnica	končí	k	17.	októbru
Nová	 aplikácia	 VRP	 2	 k	 17.	 októbru	 tohto	 roka	 definitívne	 nahradí
doterajšiu	aplikáciu	Pokladnica.	Predošlá	verzia	tak	nebude	v	Google	play
pre	 nových	 používateľov	 dostupná	 od	 1.	 októbra	 tohto	 roka.	 Podnikateľom
preto	 odporúčame,	 aby	 začali	 používať	 VRP	 2	 čo	 najskôr.	 Nová	 aplikácia
disponuje	 všetkými	 dôležitými	 funkciami	 ako	 jej	 predchodkyňa,	 zároveň
finančná	správa	neustále	pracuje	na	ďalších	vylepšeniach.	Viac	informácií	sa
dočítate	v	článku.

V	rámci	akcie	Horúce	leto	sme	preverili	768	pokladníc
Počas	tohto	leta	sme	preverili	768	pokladníc.	V	rámci	akcie	Horúce	leto	bolo
porušenie	zákona	o	používaní	elektronickej	registračnej	pokladnice	zistené	v
425	prípadoch	 -	 	 pričom	boli	 uložené	pokuty	 v	 celkovej	 výške	123.196	eur.
Naši	 kontrolóri	 sa	 zamerali	 okrem	 prevádzok,	 ktoré	 poskytujú	 zákazníkom
stravovacie	 služby	 (jedálne,	 pohostinstvá,	 výrobne	 zmrzliny,	 maloobchod	 v
stánkoch	 a	 na	 trhoch	 s	 potravinami,	 nápojmi	 a	 tabakom),	 aj	 na	 predajné
stánky	na	 letných	 festivaloch	a	 jarmokoch,	a	 rovnako	aj	na	kúpaliskách	a	v
rekreačných	oblastiach	pri	vodných	plochách	na	Slovensku.	Čítajte	viac.

Otvoriť	v	prehliadači
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Vybavili	sme	vyše	200	tisíc	dopytov	k	Finančnej
pomoci	pre	seniorov	60	+		
Na	Call	centrum	finančnej	správy	sa	celkovo	obrátilo	vyše	200	tisíc	ľudí,	ktorí
potrebovali	 pomôcť	 ohľadom	 Finančnej	 pomoci	 pre	 seniorov	 60	 +.
Najčastejšie	 občania	 kontaktovali	 konzultantov	 telefonicky.	 Finančná	 správa
pokračuje	 v	 podpore	 k	 tejto	 téme	 aj	 naďalej,	 a	 to	 formou	 emailovej
komunikácie	 vyplnením	 formulára	 na	 portáli	 finančnej	 správy.	 K	 dispozícii
zostáva	 aj	 špeciálny	 kontaktný	 mail	 Ministerstva	 financií	 SR
pomocseniorom@mfsr.sk.	Viac	informácií	v	článku.

Na	 našom	 portáli	 v	 časti	 „Aktuálne:
dane	a	 clá	 -	 Informácie	 k	aktuálnym
daňovým	 a	 colným	 povinnostiam	 -
oblasť	„	Daň	z	pridanej	hodnoty“	bola
zverejnená	 informácia	 k	 vráteniu
dane	z	iných	členských	štátov	EÚ.

Vrátenie	dane	z	iných
členských	štátov	EÚ

Deň	colníkov	v	Banskej	Bystrici
Pozývame	vás	na	Deň	colníkov	do	Banskej	Bystrice.	V	sobotu	24.	9.	od	11-tej
hodiny	 sú	 pripravené	 dynamické	 ukážky,	 kynológovia,	 historické	 zbrane	 a
uniformy	 či	 overovanie	 pravosti	 šperkov.	 Samozrejme,	 aj	 tento	 rok	 sa	 deti
môžu	vyšantiť	pri	súťažiach	a	ukážkach	práce	služobných	psov.	Dovidenia	v
Banskej	Bystrici:-).			

Často	kladené	otázky

Otázka	č.	1
Akú	sumu	výdavkov	na	stravovanie	podnikateľa	si	môže	živnostník	zahrňovať
do	daňových	výdavkov	od	1.9.2022?
Odpoveď:
Daňovník	 vykonávajúci	 podnikateľskú	 alebo	 inú	 samostatnú	 zárobkovú
činnosť	(dosahujúci	príjem	podľa	§	6	ods.	1	a	2	zákona	o	dani	z	príjmov)	môže
uplatňovať	 do	 daňových	 výdavkov	 výdavky	 na	 vlastné	 stravovanie,	 a	 to	 za
každý	 odpracovaný	 deň	 v	 kalendárnom	 roku	 v	mieste	 pravidelného	 výkonu
svojej	 činnosti	 vo	 výške	 55	 %	 sumy	 ustanovenej	 na	 kalendárny	 deň	 pre
časové	pásmo	5	až	12	hodín	podľa	zákona	o	cestovných	náhradách,	čo	je	od
1.9.2022	vo	výške	3,52	eura	za	každý	odpracovaný	deň	daňovníka.
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Tieto	 výdavky	 na	 vlastné	 stravovanie	 daňovníka	 nie	 je	 daňovník	 povinný
preukazovať	dokladom	o	nákupe	stravy	alebo	stravovacej	poukážky.

Otázka	č.	2
Predal	som	nehnuteľnosť,	ktorú	som	nadobudol	darovaním	od	rodičov	v	roku
2020.	Rodičia	 túto	nehnuteľnosť	vlastnili	 20	 rokov.	 Je	príjem	z	predaja	 tejto
nehnuteľnosti	oslobodený	od	dane	z	príjmov?
Odpoveď:
Nie,	nakoľko	ste	nehnuteľnosť	nevlastnili	dlhšie	ako	5	rokov.	Príjem	z	predaja
nehnuteľnosti	 ste	 povinný	 priznať	 v	 podanom	 daňovom	 priznaní	 k	 dani	 z
príjmov.

Otázka	č.	3
V	auguste	2022	naša	spoločnosť	zmenila	sídlo.	Zmenu	sídla	sme	oznámili	na
miestne	 príslušný	 daňový	 úrad.	 Kedy	 by	 sme	mohli	 očakávať	 nové	 kartičky
(osvedčenia	o	registrácii	a	pridelení	DIČ)	už	s	novou	adresou?
Odpoveď:
Nová	 kartička	 "Osvedčenie	 o	 registrácii	 a	 pridelení	 DIČ"	 sa	 už	 nevydáva.
Právnou	 úpravou	 §	 67	 zákona	 č.	 563/2009	 Z.	 z.	 o	 správe	 daní	 (daňový
poriadok)	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	účinnou	od	1.1.2022	sa
ruší	vydávanie	rozhodnutí	formou	osvedčenia,	t.j.	nevydávajú	sa	tzv.	kartičky
-	Osvedčenie	o	registrácii	a	pridelení	DIČ.	Novelou	daňového	poriadku	v	znení
zákona	 č.	 408/2001	 Z.	 z.,	 účinnom	 od	 01.01.2022,	 ak	 bolo	 daňovému
subjektu	 vydané	 osvedčenie	 podľa	 doterajších	 predpisov	 a	 po	 01.01.2022
nastane	zmena	údajov	v	osvedčení,	správca	dane	nezasiela	nové	osvedčenie
ani	písomné	rozhodnutie.

Otázka	č.	4
Chcel	by	som	sa	spýtať	ohľadom	používania	VRP.	Už	je	VRP2,	ktorú	ale	ešte
nemám	spustenú,	ale	plánujem	 to	v	budúcnosti.	Moja	otázka	 znie:	Do	kedy
môžem	zákonne	používať	pôvodnú	VRP	?	Všetky	sumy	mám	zaokrúhlené	na
celé	čísla.
Odpoveď:
Nová	aplikácia	VRP	2	k	17.	októbru	tohto	roka	definitívne	nahradí	doterajšiu
aplikáciu	 Pokladnica.	 V	 Google	 play	 nebude	 pre	 nových	 používateľov
dostupná	 od	 1.	 októbra	 tohto	 roka.	 Finančná	 správa	 preto	 odporúča
podnikateľom,	aby	začali	používať	VRP	2	čo	najskôr.

Otázka	č.	5
Slovenskej	 spoločnosti	 plynuli	 v	 roku	 2021	 príjmy	 od	 zahraničného
obchodného	partnera	za	služby,	ktoré	mu	slovenská	spoločnosť	poskytovala
na	 území	 Slovenskej	 republiky.	 Považuje	 sa	 dosiahnutý	 príjem	 za	 príjem	 zo
zdrojov	v	zahraničí,	 t.	 j.	mohla	si	slovenská	spoločnosť	z	uvedeného	dôvodu
predĺžiť	lehotu	na	podanie	daňového	priznania	do	30.9.2022?
Odpoveď:
V	 predmetnom	 prípade	 nejde	 o	 príjem	 zo	 zdrojov	 v	 zahraničí,	 nakoľko	 v
prípade	príjmov	z	činnosti	(aktívne	príjmy)	je	rozhodujúcou	skutočnosťou	pre
posúdenie	 zdroja	 príjmov	 štátne	 územie,	 na	 ktorom	 sa	 činnosť	 fyzicky
vykonáva.
Keďže	slovenská	spoločnosť	poskytovala	služby	zahraničnému	partnerovi	na
území	SR,	ide	o	príjem	zo	zdrojov	v	SR.
Samotná	skutočnosť,	že	daňovník	má	odberateľa	v	zahraničí,	od	ktorého	mu
plynú	príjmy	zo	zahraničia,	nie	 je	dôvodom	na	predĺženie	 lehoty	na	podanie
daňového	priznania	o	6	celých	kalendárnych	mesiacov.

Otázka	č.	6
Zahraničný	 športovec	 (daňový	 rezident	 ČR)	 poberal	 na	 Slovensku	 príjmy,	 z
ktorých	mu	športový	klub	zrážal	zrážkovú	daň.	Okrem	týchto	príjmov	nemal
žiadne	 iné	 celosvetové	 príjmy.	Môže	 si	 pri	 podaní	 daňového	 priznania	 v	 SR
uplatniť	 odpočítateľnú	 položku	 na	 manželku,	 ktorá	 nemala	 žiadne	 príjmy?
Môže	 si	 uplatniť	 aj	 daňový	 bonus	 na	 dieťa,	 ktoré	 sa	 mu	 na	 Slovensku
narodilo?
Odpoveď:
Zahraničný	športovec	(daňový	rezident	ČR)	si	pri	podaní	daňového	priznania
v	 SR	môže	 uplatniť	 nezdaniteľnú	 časť	 základu	 dane	 na	manželku	 a	 daňový
bonus	na	dieťa	za	splnenia	podmienok	v	zmysle	zákona	o	dani	z	príjmov,	t.	j.
ak	úhrn	 jeho	zdaniteľných	príjmov	zo	zdrojov	na	území	Slovenskej	republiky
(§	 16)	 v	 príslušnom	 zdaňovacom	 období	 tvorí	 najmenej	 90	 %	 zo	 všetkých
príjmov	 tohto	 daňovníka,	 ktoré	 mu	 plynú	 zo	 zdrojov	 na	 území	 Slovenskej
republiky	a	zo	zdrojov	v	zahraničí.
Pri	 splnení	 uvedenej	 podmienky	 „percenta	 tuzemských	 príjmov“	 si	 tak	 aj
nerezident	 môže	 znížiť	 základ	 dane	 o	 nezdaniteľnú	 časť	 základu	 dane	 na
manželku	v	zmysle	§	11	ods.	7	zákona	o	dani	z	príjmov.	Taktiež	si	môže	znížiť
daň	 na	 území	 Slovenskej	 republiky	 o	 uplatnený	 daňový	 bonus,	 ak	 splní	 aj
ostatné	všeobecné	podmienky	pre	jeho	uplatnenie	uvedené	v	§	33	zákona	o
dani	z	príjmov.

Otázka	č.	7
Ako	sa	má	správne	zatriediť	účtovná	 jednotka	do	veľkostných	skupin	v	roku
2020,	2021	a	2022	ak	z	výkazov	účtovnej	závierky	za	rok	2018	a	2019	splnila
3	 podmienky	 pre	 mikro	 účtovnú	 jednotku.	 Z	 výkazov	 roku	 2020	 splnila	 2
podmienky	 pre	 malú	 účtovnú	 jednotku	 .	 Z	 výkazov	 roku	 2021	 splnila	 2



podmienky	 pre	 veľkú	 účtovnú	 jednotku.	 Za	 rok	 2021	 účtovná	 jednotka
zároveň	 splnila	 podmienky	pre	 audit	 a	 tiež	 sa	 predpokladá,	 že	 za	 rok	 2022
budú	 podmienky	 rovnako,	 za	 ktoré	 obdobie	 musí	 byť	 účtovná	 závierka
overená	audítorom	za	rok	2021	alebo	až	za	rok	2022?
Odpoveď:
Zatriedenie	uvedenej	účtovnej	 jednotky	v	 jednotlivých	účtovných	obdobiach
podľa	splnenia	veľkostných	kritérií	vyplýva	v	zmysle	§	2	ods.	5	a	nasl.	zákona
č.	431/2002	Z.	z.	o	účtovníctve	v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	len	„ZoÚ“)
2022.01.10_002_DZPaU_2022_SD_Zak_uctov.pdf	(financnasprava.sk):
•	rok	2020,	mikro	účtovná	jednotka,	posudzujú	sa	podmienky	za	rok	2018	a
2019,
•	rok	2021,	mikro	účtovná	jednotka,	posudzuje	sa	rok	2019	a	2020	(nesplnila
podmienky	pre	zatriedenie	ako	malá	účtovná	jednotka	za	dve	obdobia),
•	rok	2022,	malá	účtovná	jednotka,	vyplýva	to	z	§	2	ods.	10	ZoÚ,	keďže	za	rok
2020	spĺňa	podmienky	pre	malú	a	v	roku	2021	pre	veľkú,	nevie	sa	zatriediť	–
musí	 byť	 malá,	 pretože	 už	 v	 žiadnom	 posudzovanom	 období	 nespĺňa
podmienky	pre	mikro	(za	rok	2020	a	2021	nespĺňa	zatriedenie	ako	mikro	ani
jedno	účtovné	obdobie).
Ak	 za	 rok	 2021	 sú	 splnené	 podmienky	 pre	 audit,	 musí	 účtovná	 jednotka	 v
účtovnom	 období	 kalendárneho	 roku	 2022	 mať	 účtovnú	 závierku	 overenú
audítorom	 a	 účtovať	 zásoby	 spôsobom	 A	 -	 §	 43	 ods.	 1	 postupov	 účtovania
podvojného	účtovníctva	pre	podnikateľov,	Opatrenie	MF	SR	č.	23054/2002-92
v	 znení	 neskorších	 predpisov	 (ďalej	 len	 „postupy	 účtovania“
2021.01.22_7_DZPaU_2021_SD.pdf	financnasprava.sk)

Otázka	č.	8
Ako	 má	 postupovať	 pri	 oprave	 účtovná	 jednotka	 v	 prípade,	 že	 v	 účtovnej
závierke	 za	 rok	 2021	 podanej	 dňa	 30.06.2022	 omylom	 vyznačila	 políčko
priebežná	a	nie	riadna?
Odpoveď:
Účtovná	 jednotka	má	možnosť	 požiadať	 správcu	 dane	 alebo	 FR	 SR	 napr.	 aj
prostredníctvom	 aplikácie	 LiveAgent	 o	 zmenu	 označenia	 účtovnej	 závierky.
Účtovná	jednotka	môže	urobiť	zmenu	aj	novým	podaním	účtovnej	závierky	s
jej	 správnym	 označením	 účtovnej	 závierky.	 Niektoré	 účtovné	 jednotky
požadujú	od	správcu	dane	vykonať	len	takúto	zmenu	z	priebežná	na	riadna,	a
niektoré	účtovné	jednotky	požadujú	vykonať	túto	zmenu	tak,	aby	sa	pôvodné
podanie	dostalo	do	RUZ	a	potom	podajú	aj	 novú	UZ	správne	označenú	ako
riadna.	Posledné	podanie	sa	považuje	za	aktuálne.	V	tomto	prípade	dávame
vždy	do	pozornosti,	že	nové	podanie	účtovnej	závierky	 je	možné	zrealizovať
až	 po	 vykonaní	 zmeny	 správcom	dane	na	 základe	 žiadosti	 (z	 priebežnej	 na
riadnu)	 a	 premietnutí	 tejto	 zmeny	v	RUZ.	 Je	 to	 z	 dôvodu	dodržania	 časovej
postupnosti	a	správneho	zverejnenia	dokumentov	v	RUZ,	aby	sa	nestalo,	že
nové	a	správne	podanie	UZ	príde	do	RUZ	skôr,	ako	bude	vykonaná	zmena	v
prvom	podaní.

Otázka	č.	9
Sme	 platiteľ	 DPH	 a	 prevádzkujeme	 e-shop,	 cez	 ktorý	 predávame	 tovar
väčšinou	zákazníkom	zo	SR,	ale	predali	sme	tovar	aj	fyzickým	osobám	z	ČR	v
hodnote	3000	eur.	Máme	povinnosť	sa	registrovať	k	osobitnej	úprave	OSS?
Odpoveď:
Nie.	 Ak	 hodnota	 dodaného	 tovaru	 do	 ČR,	 resp.	 iných	 členských	 štátov	 pre
odberateľov,	ktorí	nemajú	pridelené	IČ	DPH	nepresiahla	limit	10	000	eur	bez
dane	v	príslušnom	kalendárnom	roku	a	súčasne	nebol	presiahnutý	tento	limit
v	predchádzajúcom	kalendárnom	roku	(§	16a	ods.	1	písm.	c)	zákona	o	DPH),
potom	budete	fakturovať	tento	tovar	s	uplatnením	slovenskej	DPH.	V	prípade,
ak	 by	 ste	 prekročili	 hodnotu	 10	 000	 eur	 bez	 dane	 dodaných	 tovarov	 pre
odberateľov	 z	ČR,	 resp.	 z	 iných	členských	 štátov,	 ktorí	 nemajú	pridelené	 IČ
DPH	podľa	§	16a	ods.	1	písm.	c)	zákona	o	DPH,	potom	máte	dve	možnosti:
1.	zaregistrovať	sa	k	osobitnej	úprave	OSS	v	SR	a	podávať	štvrťročne	 jedno
daňové	 priznanie	 k	 OSS,	 v	 ktorom	 uvediete	 uplatnenú	 daň	 ČR,	 resp.
príslušných	členských	štátov,
2.	registrovať	sa	pre	daň	aj	v	ČR,	resp.	v	iných	členských	štátoch,	kde	budete
uskutočňovať	dodania	pre	osoby,	ktoré	nemajú	pridelené	IČ	DPH.
Registrácia	 do	 OSS	 nie	 je	 povinná.	 Zjednodušene	 je	 možné	 povedať,	 že
schéma	OSS	 je	 len	 forma	 (s	 určitými	 výhodami),	 prostredníctvom	 ktorej	 sa
zabezpečí	priznanie	a	zaplatenie	zahraničnej	dane	(v	tomto	prípade	českej)	z
predmetných	 predajov.	 Je	 na	 rozhodnutí	 platiteľa	 DPH,	 pre	 akú	 formu	 sa
rozhodne.

Otázka	č.	10
Sme	prepravná	spoločnosť	–	platiteľ	DPH	a	chceme	požiadať	o	vrátenie	DPH	z
dokladov	 za	 tankovanie	 PHM	 v	 Nemecku,	 Rakúsku	 a	 ČR	 za	 rok	 2021.	 Je
potrebné	 do	 každého	 členského	 štátu	 podať	 samostatnú	 žiadosť	 alebo	 je
možné	podať	len	jednu	žiadosť,	do	ktorej	zahrnieme	všetky	tieto	nákupy?
Odpoveď:
V	danom	prípade	môžete	podať	jednu	žiadosť	-	tzv.	globálnu	žiadosť,	do	ktorej
zahrniete	 všetky	 nákupy	 PHM	v	Nemecku,	Rakúsku	 a	ČR,	 z	 ktorých	 si	 chce
uplatniť	 vrátenie	 dane	 alebo	 môžete	 podať	 samostatné	 žiadosti	 do	 týchto
členských	štátov.	Viac	informácií	o	vrátení	dane	z	iných	členských	štátov	EÚ
nájdete	 v	 informačnom	 materiáli	 na	 portáli	 finančnej	 správy	 v	 časti
FAQ/Informácie	 k	 aktuálnym	 daňovým	 a	 colným	 povinnostiam/DPH/Vrátenie
dane	z	iných	členských	štátov	EÚ.



	

	
	
	

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	 alebo
nápady,	pošlite	nám	ich:	

podnety@financnasprava.sk

Vydáva	Finančné	riaditeľstvo	SR,
oddelenie	komunikačné

Adresa	redakcie:	Mierová	23,	815	11
Bratislava

email:	casopis@financnasprava.sk
telefón:	02/	4827	33	49

	

©	2021	Finančné	riadiťeľstvo	

mailto:podnety@financnasprava.sk?subject=Podnet%20pre%20financnu%20spravu
https://www.facebook.com/FinancnaSprava?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Finann%20newsletter%20192022%20externy&utm_medium=email
https://www.instagram.com/financna_sprava/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Finann%20newsletter%20192022%20externy&utm_medium=email
https://www.youtube.com/channel/UC-s0aCbG95gC1tjm0AQxBCg?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Finann%20newsletter%20192022%20externy&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_92.html#

