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Rok	vo	FS	v	znamení	vojny,	úspor	a	projektov
Vypuknutie	 vojenského	 konfliktu	 na	 Ukrajine,	 nové	 projekty,	 pokračujúci
úspešný	 boj	 s	 daňovými	 únikmi,	 či	 dosahovanie	 úspor	 vo	 viacerých
oblastiach.	 Pred	 tieto	 úlohy	 bola	 v	 roku	 2022	 postavená	 finančná	 správa	 a
podarilo	 sa	 jej	 ich	 zvládnuť.	 Dokazujú	 to	 dosiahnuté	 čísla.	 Napríklad	 len	 za
oblasť	 vymáhania	 za	 rok	 2022	 do	 štátneho	 rozpočtu	 pritečie	 odhadom	 300
miliónov	 eur,	 úspory	 v	 IT	 oblasti	 na	 prevádzkových	 nákladoch	 predstavujú
jeden	milión	eur	a	výber	daní	 sa	 zvýšil	medziročne	o	2	miliardy	eur.	Našou
prioritou	 je	 aj	 prinášanie	 proklientskych	 opatrení	 a	 podpora	 dobrovoľného
plnenia	daňových	povinností.	V	 roku	2022	bolo	daňovníkom	zaslaných	vyše
1,6	milióna	softwarningových	správ,	naplno	funguje	obojsmerná	elektronická
komunikácia,	 ktorá	 šetrí	 čas	 nielen	 daňovníkom,	 ale	 aj	 náklady	 finančnej
správy	 na	 doručovanie	 úradných	 dokumentov.	 K	 zvýšeniu	 transparentnosti
prispieva	aj	OpenData	portál	FS,	kde	nájde	verejnosť	všetky	dôležité	údaje	z
oblasti	výberu	daní,	cla,	či	hospodárenia.	Viac	sa	dočítate	v	článku.

Aktívnym	používateľov	KEP-u	odporúčame	výmenu
OP
Finančná	 správa	 pripomína	 klientom,	 ktorí	 aktívne	 používajú	 kvalifikovaný
elektronický	podpis	 (KEP)	a	 ich	občiansky	preukaz	(OP)	bol	vydaný	pred	20.
júnom	2021,	 že	platnosť	 certifikátov	pre	KEP	uložených	na	čipe	 ich	dokladu
končí	 31.	 decembra	 2022.	 Klienti	 majú	 dve	 možnosti:	 požiadať	 o	 vydanie
nového	biometrického	OP	alebo	si	po	1.	januári	2023	nahrať	na	starý	OP	nový
typ	 certifikátu,	 ktorý	 bude	 dostupný	 na	 základe	 pripravovanej	 vyhlášky

Otvoriť	v	prehliadači
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Ministerstva	 investícií,	 regionálneho	 rozvoja	 a	 informatizácie	SR	o	uznaných
spôsoboch	autorizácie.	Občianske	preukazy	vydáva	Ministerstvo	vnútra	SR	na
všetkých	 oddeleniach	 dokladov	 na	 Slovensku.	 Viac	 informácií	 sa	 dočítate	 v
článku.	

Výber	DPH	sa	naďalej	zlepšuje
Európska	komisia	(EK)	zverejnila	správu	o	veľkosti	daňovej	medzery	na	DPH
za	rok	2020.	Kvôli	nevybranej	DPH	prišla	EÚ	v	roku	2020	o	93	mld.	eur,	z	čoho
1,1	mld.	eur	pripadalo	na	Slovensko.
Štátom	EÚ	sa	podarilo	v	roku	2020	medziročne	znížiť	medzeru	DPH	o	približne
2	percentuálne	body	(z	11,0	%	na	9,1	%).	Detailnejšia	analýza	EK	za	rok	2020
odhaľuje,	 že	 za	poklesom	medzery	DPH	v	EÚ	sú	podporné	protipandemické
opatrenia	 vlád,	 ktoré	 sa	 výraznejšie	 odzrkadlili	 aj	 na	medziročnom	 poklese
(-22	 %)	 bankrotov	 firiem	 v	 EÚ.	 Naopak	 na	 úrovni	 celej	 EÚ	 sa	 nepodarilo
preukázať	predpokladaný	pozitívny	vplyv	zvýšených	elektronických	platieb	a
poklesu	 aktivít	 v	 sektoroch	 s	 prirodzene	 vyššou	 medzerou.	 Slovensko	 od
roku	2012	kontinuálne	zlepšuje	úspešnosť	výberu	DPH.	Kým	v	 roku
2012	sa	na	DPH	nepodarilo	vybrať	viac	ako	tretina	jej	potenciálneho
výnosu	(35	%),	v	roku	2020	sa	medzera	na	DPH	zúžila	na	13,9	%,	čo
je	 historicky	 najlepší	 výsledok	 Slovenska	 podľa	 aktuálnych	 meraní
EK	od	roku	2000.	Ak	by	sa	nám	v	roku	2020	podarilo	dosiahnuť	úspešnosť
výberu	DPH	priemeru	 krajín	EÚ	 (zodpovedajúcu	daňovej	medzere	na	úrovni
9,1	%)	 –	 rozpočtová	 kasa	 by	 si	 polepšila	 o	 spravodlivo	 vybraných	 380	mil.
eur.	 Podľa	 predbežného	 odhadu	 EK,	 ale	 aj	 Inštitútu	 finančnej	 politiky	 a
finančnej	správy	výraznejší	pokles	daňovej	medzery	pokračoval	aj	v	minulom
roku	 (2021)	 a	 vývoj	 efektívnej	 daňovej	 sadzby	 (EDS)	 na	DPH	naznačuje,	 že
klesajúci	trend	zaznamenáme	aj	v	aktuálnom	roku	(2022).
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Naša	aplikácia	VRP2	získala	špeciálne	ocenenie	od
ITAPY
Bezplatná	 aplikácia	 VRP2	 pre	 evidenciu	 tržieb	 podnikateľov,	 ktorú	 vyvinuli
programátori	FS,	zabodovala	na	podujatí	ITAPA	2022.	Špeciálnu	cenu	prevzal
generálny	 riaditeľ	 IT	 FS	 Lukáš	 Sojka	 a	 generálna	 tajomníčka	 služobného
úradu	MF	SR	Veronika	Gmiterko.	Odborníci	ocenili,	 že	aplikácia	VRP	2	 je	na
rozdiel	 od	 predošlej	 Pokladnice	 plne	 v	 rukách	 štátu,	 vyvíjame	 ju	 vlastnými
kapacitami	a	šetríme	tak	veľké	finančné	prostriedky	daňových	poplatníkov.	

Akcia	"Plavec"	prepísala	históriu	záchytov
Vďaka	Kriminálnemu	úradu	 finančnej	 správy	na	východe	Slovenska	 skončila
nelegálna	výrobňa	cigariet.	Ozbrojení	príslušníci	KÚFS	ju	odhalili	v	rámci	akcie
pod	 krycím	 názvom	 Plavec,	 v	 rámci	 ktorej	 vykonali	 viaceré	 prehliadky
nebytových	 priestorov	 v	 rôznych	 priemyselných	 areáloch	 a	 domovú
prehliadku	 v	 Košiciach.	 Do	 akcie	 bolo	 zapojených	 takmer	 100
ozbrojených	príslušníkov	finančnej	správy	a	súčinné	boli	aj	policajné
zložky.	 Z	 hľadiska	 výšky	 škody	 ide	 o	 historicky	 najväčší	 záchyt	 od
roku	 2018.	 Celková	 výška	 úniku	 na	 spotrebnej	 dani	 z	 tabaku	 a
tabakových	výrobkov	predstavuje	sumu	6,2	milióna	eur.	Naposledy	sa
KÚFS	podaril	podobný,	ale	nižší	úlovok,	vlani	vo	februári	v	Lučenci,	kedy	bola
tiež	odhalená	nelegálna	výrobňa	cigariet.	Viac	sa	dočítate	v	článku.	
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Získali	sme	budovu	pre	uskladňovanie	zaisteného
tovaru
Zmluvu	 o	 prevode	 budovy	 v	 Banskobystrickom	 kraji	 do	 vlastníctva	 FS
podpísal		prezident	FS	Jiří	Žežulka	s	predsedom	Správy	štátnych	a	hmotných
rezerv	 SR	 Jánom	 Rudolfom.	 So	 Správou	 štátnych	 a	 hmotných	 rezerv	 SR
intenzívne	 spolupracujeme	 od	 roku	 2021,	 kedy	 nám	 umožnila	 skladovať	 vo
svojich	 objektoch	majetok,	 ktorý	 bol	 zadržaný	 v	 rámci	 trestného	 konania	 a
daňových	exekúcií.	Aj	nadobudnutá	nehnuteľnosť	v	hodnote	cca.	1,5	mil.	eur
bude	slúžiť	ako	ďalší	skladový	priestor	pre	potreby	FS.

Prepadnutý	jantár	sme	odovzdali	Puncovnému	úradu
SR
Colný	úrad	Michalovce	koncom	novembra	pripravil	a	zrealizoval	odovzdanie	1
480,40	 kg	 jantáru	 Puncovému	 úradu	 Slovenskej	 republiky,	 nakoľko	 podľa
puncového	 zákona	 správu	 majetku	 štátu	 pri	 drahých	 kovoch,	 drahých
kameňoch	 a	 výrobkoch	 z	 drahých	 kovov	 vykonáva	 práve	 tento	 úrad.
Odovzdaný	 jantár	 bol	 v	minulosti	 zaistený	 v	 rámci	 výkonu	 colného
dohľadu	na	 hraničnom	priechode	 vo	Vyšnom	Nemeckom.	 Snažili	 sa
ho	nelegálne	prepraviť	na	naše	územie	na	ložnej	ploche	nákladného
vozidla	zamiešaný	v	náklade	zeolitu	v	tzv.	big	bagoch.	Viac	sa	dočítate
v	článku.
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Predávajúcich	na	digitálnych	platformách	sa
registrácia	netýka
Od	 januára	 budúceho	 roka	 začne	 na	 Slovensku	 platiť	 novela	 zákona	 o
medzinárodnej	pomoci	a	spolupráci	pri	správe	daní,	ktorou	sa	do	slovenskej
legislatívy	 implementovala	 eurosmernica	 DAC7.	 Novela	 prináša	 nové
povinnosti	 najmä	pre	 prevádzkovateľov	 digitálnych	 platforiem,	 nie	 však	 pre
samotných	 predávajúcich.	 Tým	 nevyplývajú	 zo	 zákona	 žiadne	 nové
povinnosti.	 Finančná	 správa	 tiež	 zdôrazňuje,	 že	 digitálne	 platformy	 budú
informácie	o	predávajúcich	za	rok	2023	nahlasovať	prvýkrát	až	v	roku	2024.
Bližšie	 informácie	v	článku.	Pozrite	si	aj	často	kladené	otázky	a	odpovede	k
tejto	téme.

Vzhľadom	 na	 neočakávanú	mimoriadnu	 situáciu
spôsobenú	 chorobnosťou	 Colný	 úrad	 Trnava
oznamuje	 zmenu	 úradných	 hodín	 na	 Colnom
úrade	Trnava	–	Pobočka	Trnava	NS,	Nitrianska	5,
917	01	Trnava	nasledovne:
	
Do	pondelka	12.12.2022	(vrátane)	bude	pobočka
otvorená	v	čase	od	07:30	hod.	do	19:30.	hod.;	v
čase	od	19:30	hod.	do	07:30	hod.	nasledujúceho
dňa	bude	pobočka	zatvorená.
Ďakujeme	za	pochopenie.	

Dočasné	obmedzenie	činnosti	na
Pobočke	colného	úradu	Trnava	NS

Často	kladené	otázky

Otázka	č.	1
Slovenskej	spoločnosti	vznikne	stavebná	stála	prevádzkareň	v	Nemecku	kvôli
projektu,	 ktorý	 prekročí	 trvanie	 12	 mesiacov.	 Tento	 projekt	 začal	 už	 v
decembri	 2021	 a	 pôvodne	 mal	 byť	 ukončený	 v	 septembri	 2022,	 podľa
aktuálnej	informácie	však	bude	pokračovať	až	do	roku	2023.	To	znamená,	že
v	 Nemecku	 vznikne	 slovenskej	 spoločnosti	 stála	 prevádzkareň	 a	 bude
podávať	 daňové	 priznanie	 za	 rok	 2021.	 Má	 spoločnosť	 na	 Slovensku	 podať
dodatočné	daňové	priznanie	za	rok	2021	alebo	možno	zohľadniť	túto	situáciu
pri	zostavení	daňového	priznania	PO	za	rok	2022?
Odpoveď:
Vychádzame	 z	 predpokladu,	 že	 rezident	 SR	 z	 dôvodu	 zmeny	 skutočností
ovplyvňujúcich	 vznik	 stálej	 prevádzkarne	 zistí	 vznik	 stálej	 prevádzkarne	 v
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Nemecku	 až	 po	 uplynutí	 zdaňovacieho	 obdobia,	 za	 ktoré	 už	 podal	 riadne
daňové	priznanie	v	SR.
Ak	 teda	 rezident	 SR	 zistí,	 že	 mu	 v	 Nemecku	 vznikla	 stála	 prevádzkareň
spätne	od	roku	2021,	podá	za	rok	2021	daňové	priznanie	a	zdaní	dosiahnutý
príjem	prostredníctvom	stálej	prevádzkarne	v	Nemecku,	následne	podá	v	SR
dodatočné	 daňové	 priznanie	 v	 SR	 za	 toto	 zdaňovacie	 obdobie,	 v	 ktorom	 si
uplatní	príslušnú	metódu	na	zamedzenie	dvojitého	zdanenia	(metódu	vyňatia
príjmov).	 Zároveň	 odporúčame	 v	 osobitných	 záznamoch	 vysvetliť	 dôvod
podania	dodatočného	daňového	priznania.

Otázka	č.	2
Daňový	 rezident	 Ukrajiny	 (fyzická	 osoba)	 poskytla	 pôžičku	 slovenskej
spoločnosti	 a	 v	 roku	 2022	 mu	 bude	 slovenská	 spoločnosť	 vyplácať	 úroky.
Podlieha	tento	príjem	pri	úhrade	zrážkovej	dani	v	SR?
Odpoveď:
V	súlade	s	ustanovením	§	16	ods.	1	písm.	e)	bod	3	zákona	o	dani	z	príjmov	sú
príjmom	nerezidenta	SR	zo	zdrojov	na	území	Slovenskej	republiky	aj	úroky	a
iné	výnosy	z	poskytnutých	úverov	a	pôžičiek	plynúce	z	úhrad	od	daňovníkov	s
neobmedzenou	daňovou	povinnosťou.
Podľa	článku	11	ods.	2	Zmluvy	o	zamedzení	dvojitého	zdanenia	uzatvorenej
medzi	vládou	Slovenskej	republiky	a	vládou	Ukrajiny	o	zamedzení	dvojakého
zdanenia	a	zabránení	daňovému	úniku	v	odbore	daní	z	príjmov	a	z	majetku
(uverejnená	pod	 č.	 173/1997	Zb.),	môžu	byť	 úroky	 zdanené	aj	 v	 zmluvnom
štáte,	v	ktorom	majú	zdroj	a	to	podľa	právnych	predpisov	tohto	štátu,	ak	 je
však	 príjemca	 skutočným	 vlastníkom	 úrokov,	 daň	 takto	 stanovená
nepresiahne	10	%	hrubej	sumy	úrokov.
Z	uvedeného	vyplýva,	že	slovenský	platiteľ	príjmu	pri	zrážke	dane	z	úrokov
plynúcich	v	prospech	daňového	rezidenta	Ukrajiny	(ktorý	je	aj	ich	skutočným
vlastníkom)	 uplatní	 sadzbu	 dane	 vo	 výške	 10	 %	 z	 hrubej	 sumy	 úrokov.
Podmienkou	 uplatnenia	 zmluvy	 je	 preukázanie	 rezidencie	 a	 skutočného
vlastníctva	úrokového	príjmu	do	výplaty	takéhoto	príjmu.

Otázka	č.	3
V	roku	2022	sme	predali	s	manželom	byt,	ktorý	sme	kúpili	v	roku	2018,	a	po
jeho	 obstaraní	 sme	 v	 byte	 vymenili	 okná	 a	 dvere.	Môžeme	 si	 do	 výdavkov
zahrnúť	okrem	kúpnej	 ceny	aj	 výdavky	na	výmenu	okien	a	dverí,	 ak	máme
doklad	o	úhrade	týchto	výdavkov?
Odpoveď:
Do	daňových	výdavkov	k	príjmu	z	predaja	bytu	si	okrem	kúpnej	ceny,	ktorú
ste	 preukázateľne	 zaplatili	 za	 byt,	 môžete	 zahrnúť	 aj	 finančné	 prostriedky
preukázateľne	vynaložené	na	výmenu	okien	a	dverí.

Otázka	č.	4
Vykonávam	 podnikateľskú	 činnosť	 na	 základe	 živnostenského	 oprávnenia	 a
za	 zdaňovacie	 obdobie	 roku	 2020	 som	 si	 omylom	 v	 podanom	 daňovom
priznaní	k	dani	z	príjmov	uplatnil	daňový	bonus	na	vyživované	dieťa,	na	ktoré
si	za	 rok	2020	uplatnila	daňový	bonus	u	zamestnávateľa	aj	moja	manželka.
Akým	spôsobom	to	môžem	opraviť?
Odpoveď:
V	takomto	prípade	je	potrebné,	aby	ste	podali	dodatočné	daňové	priznanie	k
dani	z	príjmov	FO	typu	B	za	rok	2020,	v	ktorom	si	daňový	bonus	neuplatníte	a
vyčíslený	daňový	nedoplatok	je	potrebné	doplatiť.

Otázka	č.	5
Naša	 firma	 -	 platiteľ	 DPH	 zmenila	 zdaňovacie	 obdobie	 z	 kalendárneho
štvrťroka	na	kalendárny	mesiac.	Súhrnný	výkaz	sme	podávali	štvrťročne.	Sme
v	 súvislosti	 so	 zmenou	 zdaňovacieho	 obdobia	 povinní	 začať	 podávať	 aj
súhrnný	výkaz	za	kalendárny	mesiac?
Odpoveď:
Nie.	Ak	spĺňate	podmienku	uvedenú	v	§	80	ods.	2	zákona	o	DPH,	t.	j.	hodnota
dodaných	tovarov	podľa	§	80	ods.	1	písm.	a)	až	c)	zákona	o	DPH	za	obdobie
príslušného	 kalendárneho	 štvrťroka	 nepresiahne	 50	 000	 eur	 a	 súčasne
hodnota	 dodaného	 tovaru	 v	 predchádzajúcich	 štyroch	 kalendárnych
štvrťrokoch	nepresiahla	50	000	eur,	môžete	aj	naďalej	podávať	súhrnný	výkaz
štvrťročne	aj	napriek	tomu,	že	budete	mať	mesačné	zdaňovacie	obdobie.

Otázka	č.	6
Sme	slovenská	s.r.o.	a	zaregistrovali	sme	sa	do	osobitnej	úpravy	OSS	podľa	§
68b	zákona	o	DPH,	pretože	prevádzkujeme	e-shop	a	presiahli	 sme	obrat	10
000	 eur	 z	 dodania	 tovaru	 občanom	 (nezdaniteľným	 osobám)	 do	 iných
členských	štátov	EÚ.	Máme	povinnosť	vystavovať	 faktúry	k	 týmto	dodaniam
so	 sadzbou	 dane	 platnou	 v	 príslušnom	 štáte	 EÚ?	 Napr.	 faktúra	 za	 tovar
vystavená	do	ČR	pre	občana	bude	vystavená	so	sadzbou	dane	platnou	v	ČR?
Odpoveď:
Áno.	Ak	sa	ste	sa	zaregistrovali	na	uplatňovanie	osobitnej	úpravy	OSS,	potom
vo	 fakturácii	 uplatníte	 sadzbu	DPH	platnú	v	daných	 členských	 štátoch.	Viac
informácií	 o	 sadzbách	 dane	 v	 členských	 štátoch	 EÚ	 nájdete	 v	 informačnom
materiáli	 na	 portáli	 finančnej	 správy	 v	 časti	 Aktuálne:	 dane	 a
clá/Dane/DPH/Informácia	 o	 používaných	 sadzbách	 DPH	 v	 členských	 štátoch
EÚ.

Otázka	č.	7
Slovenská	 stavebná	 firma,	 platiteľ	 DPH,	 sa	 z	 dôvodu	 výkonu	 prác	 na



nehnuteľnosti	v	ČR	a	nutnosti	využívania	subdodávateľov,	 registrovala	v	ČR
pre	české	DPH.	Je	potrebné	o	daných	skutočnostiach	s	českým	DPH	účtovať	v
rámci	slovenského	účtovníctva?	Ak	áno,	potom	akým	spôsobom	a	na	ktorých
konkrétnych	účtoch.
Odpoveď:
V	zmysle	§	4	ods.	4	zákona	č.	431/2002	Z.	z.	o	účtovníctve	v	znení	neskorších
predpisov,	 účtovná	 jednotka	 je	 povinná	 viesť	 účtovníctvo	 a	 zostavovať
účtovnú	 závierku	 za	 účtovnú	 jednotku	 ako	 celok,	 t.j.	 aj	 o	 "podnikaní	 v	 ČR"
musí	 účtovať	 v	 rámci	 svojho	 vedeného	 účtovníctva	 a	 výsledky	 budú
vstupovať	 do	 výsledku	 hospodárenia	 a	 tiež	 do	 daňového	 priznania
podávaného	v	SR.	Na	účtovanie	nie	sú	postupmi	účtovania	(Opatrenie	MF	SR
č.	 23054/2002-92	 link:	 2021.01.22_7_DZPaU_2021_SD.pdf
(financnasprava.sk)	určené	samostatné	účty,	odporúčame	vytvoriť	analytické
účty	k	syntetickým	účtom	v	zmysle	§	4	postupov	účtovania.
Vzťah	-	záväzok/pohľadávka	z	DPH	voči	rozpočtu	ČR	účtuje	účtovná	jednotka
na	osobitnom	analytickom	účte	343-Daň	z	pridanej	hodnoty	k	ČR,	pričom	na
prepočet	na	menu	EUR	použije	kurz	ECB.

Otázka	č.	8
Odberateľ	 v	 r.	 2019	 vstúpil	 do	 konkurzu,	 preto	 ako	 veriteľ	 sme	 si	 prihlásili
pohľadávky	 (vo	 výške	 ceny	 s	 DPH)	 a	 zároveň	 bola	 vytvorená	 aj	 daňovo
účinná	opravná	položka	(547/391).
V	r.	2021	bolo	v	zmysle	§25a	realizovaný	nárok	na	vrátenie	DPH	(vystavený
doklad	 o	 oprave	 základu	 dane	 a	 dane	 v	 zmysle	 §25a	 a	 doručený	 správcovi
konkurznej	 podstaty).	 Výška	 prihlásenej	 pohľadávky	 sa	 podľa	 vyjadrenia
správcu	 konkurznej	 podstaty	 nezmenila,	 z	 čoho	 ale	 asi	 vyplýva,	 že	 výška
pohľadávky	 voči	 dlžníkovi	 v	 konkurze	 by	 sa	 v	 našom	 účtovníctve	 meniť
nemala	(a	teda	mala	by	ostať	pôvodná,	ako	bola	prihlásená),	ako	ale	správne
naúčtovať	vystavený	doklad	o	oprave	základu	dane	a	dane	v	zmysle	§25a?
Odpoveď:
Podľa	 §	 52	 ods.	 11	 postupov	 účtovania	 pre	 podnikateľov	 v	 podvojnom
účtovníctve	 (Opatrenia	 MF	 SR	 č.	 23054/2002-92)	 sa	 na	 účte	 343	 –	 Daň	 z
pridanej	 hodnoty	 účtuje	 zníženie	 dane	 z	 pridanej	 hodnoty,	 ak	 po	 vzniku
daňovej	 povinnosti	 odberateľ	 úplne	 alebo	 čiastočne	 nezaplatil	 za	 dodanie
tovaru	 alebo	 služby	 a	 jeho	 pohľadávka	 z	 tohto	 dodania	 sa	 stala
nevymožiteľná	 (§	25a	zákona	č.	222/2004	Z.	 z.	o	dani	 z	pridanej	hodnoty	v
znení	 zákona	 č.	 344/2020	 Z.	 z.;	 ďalej	 len	 „zákon	 od	 DPH“)	 so	 súvzťažným
zápisom	na	účet	pohľadávok.	Veriteľ	–	platiteľ	DPH	vyhotoví	opravný	doklad
na	 zníženie	DPH.	 V	 zmysle	 §	 18	 ods.	 13	 a	 14	 postupov	 účtovania,	 účtovná
jednotka	 je	 povinná	 zúčtovať	 opravnú	 položku	 z	 dôvodu	 vyradenia,	 resp.	 z
dôvodu	 úplného	 alebo	 čiastočného	 zániku	 podstatného	 zníženia	 hodnoty
majetku	zápisom	391/547	(vo	výške	zníženia	DPH).
Rovnako	o	znížení	DPH	 je	povinný	účtovať	aj	odberateľ	 -	dlžník,	 t.j.	na	účte
343	–	Daň	z	pridanej	hodnoty	sa	účtuje	oprava	odpočítanej	dane	z	pridanej
hodnoty	pri	nevymožiteľnej	pohľadávke	(§	53b	zákona	o	DPH)	so	súvzťažným
zápisom	na	účet	záväzkov.
Ak	veriteľ-	platiteľ	DPH	dostane	z	výťažku	napr.	sumu	100	€,	tak	po	jej	prijatí
vyhotoví	 platiteľ	 DPH	 ďalší	 opravný	 doklad	 na	 sumu	 100	+	 20	DPH	 a	 20	 €
DPH	odvedie	naspäť	štátu	cez	daňové	priznanie	k	DPH.

Otázka	č.	9
Spoločnosť	si	odložila	platby	poistného	za	zamestnávateľa	na	základe	zákona
z	dôvodu	poklesu	tržieb	o	viac	ako	40	%.	V	zmysle	osobitných	predpisov	sa
záväzky	 z	 titulu	 poistného	 budú	 platiť	 až	 o	 niekoľko	 rokov.	 Vzťahuje	 sa	 na
tieto	záväzky	povinnosť	úpravy	základu	dane	podľa	§17	ods.27	zákona	o	dani
z	príjmov	nakoľko	nie	sú	uhradené	viac	ako	360	dní	po	lehote?
Odpoveď:
Úprava	základu	dane	podľa	§	17	ods.	27	zákona	o	dani	z	príjmov	sa	použije
na	 záväzky	 z	 poistného	 na	 sociálne	 poistenie,	 u	 ktorých	 uplynie	 stanovená
doba	 (360,	 720	 alebo	 1080	 dní)	 po	 lehote	 splatnosti.	 Ak	 ide	 o	 poistné	 na
sociálne	 poistenie,	 u	 ktorého	 ešte	 neuplynula	 doba	 (počet	 dní)	 po	 lehote
splatnosti,	 ktorá	 je	 určená	 osobitným	 predpisom	 (nariadením	 vlády	 č.
131/2020	Z.	 z.),	predpis	poistného	nie	 je	 záväzkom	po	 lehote	splatnosti,	na
ktorý	by	sa	vzťahovala	úprava	základu	dane	podľa	§	17	ods.	27	zákona	o	dani
z	príjmov.

Otázka	č.	10
Spoločnosť	 má	 záväzky	 za	 dodávky	 tovarov	 voči	 dodávateľovi	 z	 Ruskej
Federácie.	 Úhradu	 týchto	 záväzkov	 banka	 nezrealizovala	 z	 dôvodu	 sankcií
uvalených	 EÚ	 voči	 majiteľovi	 spoločnosti.	 Uvedené	 záväzky	 k	 31.12.2022
budú	 viac	 ako	 360	 dní	 po	 lehote	 splatnosti.	 Ak	 táto	 situácia	 bude	 k
31.12.2022	trvať	a	platby	nebude	možné	zrealizovať,	má	daňovník	povinnosť
aplikovať	§	17	ods.	27	ZDP	v	platnom	znení	a	záväzky	zdaniť?
Odpoveď:
Na	základe	platného	zákona	o	dani	z	príjmov,	ak	daňovník	záväzky	neuhradí	a
uplynie	doba	dlhšia	ako	360	dní	od	dohodnutej	lehoty	splatnosti,	zvýši	základ
dane	 o	 najmenej	 20	 %	 menovitej	 hodnoty	 záväzku	 alebo	 jeho	 nesplatenej
časti.

	



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
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