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Viac	info

Preberanie	daňových	priznaní	v	regiónoch
V	 tomto	 roku	 budeme	 preberať	 daňové	 priznania	 v	 teréne	mimo	 daňových
úradov	 vo	 viacerých	mestách	 po	 Slovensku.	 Plníme	 tak	 svoj	 záväzok,	 ktorý
sme	 dali	 primátorom	 miest,	 ktorých	 sa	 dotkla	 optimalizácia	 kontaktných
miest	daňových	úradov.	V	posledné	tri	marcové	dni	od	8.	hodiny	ráno	do	16.
hodiny	budú	naši	kolegovia	preberať	daňové	priznania	až	v	16	mestách.

Viac	info

Daňové	priznanie	je	potrebné	podať	do	konca	marca
Daňové	priznanie	k	dani	 z	príjmov	za	 rok	2022	 je	potrebné	podať	do	konca
marca	tohto	roka	a	do	tohto	termínu	je	potrebné	daň	aj	zaplatiť.	Možné	je	tak
urobiť	 aj	 z	 pohodlia	 domova,	 potrebné	 je	 mať	 len	 zriadenú	 elektronickú
komunikáciu	 s	 finančnou	 správou.	 Klienti	 komfortnejšie	 zaplatia	 aj	 samotnú
daň,	 nakoľko	 finančná	 správa	 od	 polovice	 februára	 umožňuje	 platbu	 daní
platobnou	kartou.	Podrobné	informácie	o	daniach	(vrátane	príkladov)	nájdete
na	našom	portáli.
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Sme	tu	pre	Vás!
Daňové	úrady	po	celom	Slovensku	budú	k	dispozícii	všetkým	klientom	počas
predĺžených	úradných	hodín	posledné	dva	marcové	dni,	 a	 to	 vo	 štvrtok	30.
03.	 2023	od	8.	 hodiny	do	17.hodiny	 a	 v	 piatok	31.3.	 2023	od	8.	 hodiny	do
18.hodiny.	 V	 tieto	 dva	 dni	 bude	 call	 centrum	 na	 voľbe	 č.	 3	 a	 č.1	 (daň	 z
príjmov	 a	 elektronická	 komunikácia)	 fungovať	 do	 polnoci.	 Posledné	 dva
marcové	 týždne	 vám	 bude	 okrem	 štandardných	 komunikačných	 kanálov	 k
dispozícii	aj	online	poradňa	na	call	centre.	Viac	TU.

Vážení	 klienti,	 informujeme	 Vás	 o	 možnosti
uplatnenia	zníženej	 sadzby	DPH	vo	výške	5	%	v
novej	 verzii	 formulára	 KV	 DPH	 s	 označením
KVDPHv23,	 ktorý	 bude	 možné	 podať	 cez	 portál
finančnej	správy	alebo	prostredníctvom	aplikácie
eDane	 od	 1.7.2023	 (od	 zdaňovacieho	 obdobia
07/2023,	 resp.	 3Q/2023).	 V	 novej	 verzii
formulára,	 ktorá	 bola	 zapracovaná	 z	 dôvodu
systémových	 úprav	 súvisiacich	 so	 zmenou
sadzieb	 dane,	 nedošlo	 po	 obsahovej	 stránke
oproti	 predchádzajúcej	 verzii	 formulára	 k
žiadnym	zmenám	a	od	1.7.	2023	plne	nahrádza
predchádzajúcu	verziu	KVDPHv21.

Znížená	sadzba	DPH	v	KV	DPH
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Viac	info

Platobnou	kartou	uhradíte	už	aj	správne	poplatky
Naplno	 rozvíjame	 platobné	možnosti	 pre	 našich	 klientov.	 Okrem	 daní	 je	 od
začiatku	marca	 tohto	 roka	možné	 platobnou	 kartou	 uhrádzať	 už	 aj	 správne
poplatky	 priamo	 z	 elektronickej	 schránky	 na	 Ústrednom	 portáli	 verejnej
správy.	 Na	 využitie	 tejto	 novej	 funkčnosti	 je	 však	 potrebné,	 aby	mal	 klient
aktivovanú	schránku	na	ÚPVS.

Viac	info

Listy	zamerané	na	daňový	bonus	na	dieťa	priniesli
štátu	1	milión	eur
Preventívne	 listové	 kampane	 sa	 nám	 vyplácajú.	 Posledná,	 ktorá	 bola
zameraná	na	správne	uplatňovanie	daňového	bonusu	na	dieťa,	priniesla	štátu
takmer	 1	 milión	 eur.	 Tieto	 prostriedky	 sme	 získali	 vďaka	 dobrovoľne
vráteným	čiastkam,	ktoré	si	rodičia	uplatnili,	ale	aj	kontrolou.
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VRP	2	dostupná	na	iOS	zariadenia
Bezplatná	 aplikácia	 na	 evidenciu	 tržieb	 VRP	 2	 je	 dostupná	 už	 aj	 pre
používateľov	 iOS	 zariadení.	 Aplikácia	 podporuje	 12	 druhov	 cenovo
dostupných	 tlačiarní	 a	 disponuje	 všetkými	 funkcionalitami	 ako	 verzia	VRP	2
pre	 Android	 zariadenia.	 Cieľom	 finančnej	 správy	 bolo	 užívateľom	 priniesť
plnohodnotnú	 aplikáciu	 so	 všetkými	 kľúčovými	 funkcionalitami	 a	 dostatkom
podporovaných	tlačiarní,	čo	si	vyžiadalo	dlhší	čas	na	vývoj.	Tieto	procesy	však
priniesli	výsledok	a	aplikácia	je	už	dostupná	na	stiahnutie	v	Apple	App	Store.

Viac	info

Úspešné	razie	voči	dílerom	drog
Zaistenie	 takmer	 20	 kg	 omamných	 a	 psychotropných	 látok	 je	 výsledkom
protidrogových	 akcií,	 ktoré	 v	 uplynulých	 týždňoch	 vykonali	 príslušníci
Kriminálneho	úradu	finančnej	správy	v	spolupráci	s	Policajným	zborom	SR.	Zo
zaisteného	množstva	 by	 bolo	 možné	 vyrobiť	 asi	 30.000	 jednotlivých	 dávok
OPL,	pričom	ich	cena	na	čiernom	trhu	by	sa	pohybovala	v	rozmedzí	od	75.000
do	375.000	eur.

Pozor	na	platnosť	certifikátov	na	starších
občianskych	preukazoch
V	 súvislosti	 s	 podávaním	 daňových	 priznaní	 za	 rok	 2022	 pripomíname
klientom,	ktorí	aktívne	používajú	kvalifikovaný	elektronický	podpis	(KEP)	a	ich
občiansky	preukaz	bol	vydaný	do	20.	 júna	2021,	že	platnosť	certifikátov	pre
KEP	 uložených	 na	 čipe	 ich	 dokladu	 skončila	 31.	 decembra	 2022.	 Ak	 si	 OP
nevymenili,	 môžu	 na	 elektronické	 podpísanie	 DP	 využiť	 dočasné	 riešenie	 -
zdokonalený	elektronický	podpis.	Všetky	informácie	TU.
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Žilinskí	 príslušníci	 finančnej	 správy	 pri	 kontrole
vozidla	na	Kysuciach	našli	v	ruksakoch	zakázanú
drogu	s	názvom	kratom.	Na	Slovensku	je	kratom,
ktorý	 sa	 zvykne	 používať	 na	 odvykanie	 od
heroínu,	 morfínu	 a	 iných	 opioidných	 drog,	 z
dôvodu	 vážnych	 bezpečnostných	 obáv,
zakázaný.	Prípad	bol	postúpený	orgánom	činným
v	trestnom	konaní.

Viac	info

Vo	vozidle	našli	ruksaky	s
drogami

Pozor	na	podvodné	SMS!
Evidujeme,	 že	 verejnosti	 chodia	 v	mene	 finančnej	 správy	podozrivé
sms	o	neuhradenom	dlhu	na	daňovom	úrade.	Pozor,	je	to	podvod!
Finančná	správa	takýmto	spôsobom	s	klientami	nekomunikuje!	Neklikajte	na
priložený	odkaz	a	takúto	sms	odporúčame	okamžite	vymazať!

Ako	 identifikovať	a	 čo	 robiť	 v	prípade	obdržania	 takéhoto	emailu	alebo	 sms
správy:

-	 všímať	 si	 logo	 a	 adresu	 odosielajúceho	 (väčšinou	 je
neidentifikovateľná),
	
-	 pozorne	 si	 prečítať	 obsah	 emailu	 a	 v	 prípade	 pochybností
kontaktovať	 finančnú	správu	na	oficiálnych	stránkach	alebo	zavolať
na	 call	 centrum	 (048/43	 17	 222)	 takýto	 email	 alebo	 sms
NEDISTRIBUOVAŤ	a	NEODPISOVAŤ	na	ne,	

-	neklikať	na	priložené	linky	v	takýchto	podozrivých	správach	
	

Často	kladené	otázky

Otázka	č.	1
Chceli	by	sme	sa	opýtať,	či	sa	od	01.01.2023	menili	formuláre	daňového
priznania	k	DPH	a	kontrolného	výkazu	vzhľadom	na	novelu	zákona	o	DPH?
Odpoveď:
Nie,	k	01.01.2023	neboli	vydané	nové	formuláre	daňového	priznania	k	DPH	a
kontrolného	výkazu	-	zostávajú	nezmenené.	Avšak	k	01.01.2023	sa	zmenili
poučenia	na	ich	vyplňovanie.

Otázka	č.	2
Naša	s.r.o.	zabezpečuje	stravovanie	svojich	zamestnancov	externým
dodávateľom.	Externý	dodávateľ	nám	stravu	vozí	vo	varných	nádobách.
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Zamestnanci	sa	stavujú	v	našich	priestoroch,	stavu	im	vydáva	náš
zamestnanec,	v	našej	réžii	prebieha	aj	umývanie	použitého	riadu	a	príborov
ako	aj	upratovanie	priestorov	po	vydaní	stravy.	S	akou	sadzbou	dane	má
fakturovať	dovezené	jedlo	externý	dodávateľ	a	akú	sadzbu	dane	použije	naša
s.r.o.	za	stravu	voči	zamestnancom?
Odpoveď:
Ak	externý	dodávateľ	dovezie	jedlo	vo	varných	nádobách	do	priestorov
zamestnávateľa,	pričom	z	jeho	strany	nie	sú	popri	jedle	poskytnuté	podporné
služby,	nie	je	možné	túto	dodávku	posúdiť	ako	stravovaciu	službu,	t.j.	ide	o
dodanie	tovaru,	ktoré	podlieha	20	%	sadzbe	dane.	Ak	toto	jedlo	dodá
zamestnávateľ	svojim	zamestnancom,	pričom	pri	tomto	dodaní	jedla	sú	v
prevládajúcej	miere	prítomné	rôzne	podporné	služby,	ako	napr.	poskytnutie
riadu,	príborov	a	ich	umytie,	upratanie	stolov	a	priestorov	po	konzumácii,
uplatní	zamestnávateľ	pri	poskytovaní	jedla	zamestnancom	zníženú	sadzbu
dane	10	%.

Otázka	č.	3
Spoločnosť	vznikla	v	roku	2022,	dosahovala	len	náklady	(spojené	so	vznikom
spoločnosti,	nájomné,	právne	služby..),	ktoré	sú	vyššie	ako	základné	imanie,
takže	spoločnosť	vykazuje	záporné	vlastné	imanie.	Zároveň,	k	31.12.2022	má
spoločnosť	neuhradené	záväzky,	z	ktorých	ale	k	aktuálnemu	dátumu	nemá	2
veriteľov,	takže	jej	nevzniká	povinnosť	podať	sama	na	seba	návrh	na
vyhlásenie	konkurzu.	Môže	účtovná	jednotka	zostaviť	účtovnú	závierku	za	rok
2022	so	záporným	vlastným	imaním	a	do	poznámok	uvedie	skutočnosti
známe	k	aktuálnemu	dňu?
Odpoveď:
Z	účtovného	hľadiska	uzatvorí	účtovná	jednotka	účtovné	knihy	a	zostaví
účtovnú	závierku,	tak	ako	jej	to	vychádza	z	riadne	a	správne	vedeného
účtovníctva,	t.j.	aj	so	stratou	resp.	záporným	vlastným	imaním,	pričom	ak	je
spoločnosť	v	kríze	nesmie	vrátiť	nahplnenia	rádzajúce	vlastné	zdroje	(čo	sa
považuje	a	nepovažuje	upravuje	§	67c	až	67g	OZ).	V	zmysle	§	28	ods.	6
zákona	č.	431/2002	Z.	z.	o	účtovníctve	v	znení	neskorších	predpisov	je
účtovná	jednotka	povinná	dodržať	podmienku	zákazu	vrátenia	plnenia
nahrádzajúceho	vlastné	zdroje,	ak	je	spoločnosť	v	kríze	podľa	§	67a
Obchodného	zákonníka.	Na	účely	posúdenia,	či	je	spoločnosť	v	kríze,	sa
rozumie
a)	vlastným	imaním	suma	položky	vlastné	imanie	vykázaná	v	súvahe
účtovnej	závierky	alebo	suma,	ktorá	by	bola	vykázaná,	ak	by	účtovná
jednotka	zostavila	účtovnú	závierku,b)	záväzkami	suma	položky	záväzkov
vykázaná	v	súvahe	účtovnej	jednotky	alebo	suma	záväzkov,	ktorá	by	bola
vykázaná,
ak	by	účtovná	jednotka	zostavila	účtovnú	závierku;	mikro	účtovná	jednotka
od	sumy	záväzkov	odpočíta	sumu	vykázanú	na	účtoch	časového	rozlíšenia
nákladov	a	výnosov	na	strane	pasív	súvahy.

Otázka	č.	4
Podnikateľ	účtujúci	v	sústave	jednoduchého	účtovníctva,	v	roku	2023	zistil,	že
v	roku	2021	nemá	zaúčtovanú	dodávateľskú	faktúru	za	právne	služby	a
príjem	z	predaja	baliacej	linky,	ktorá	bola	zaradená	do	obchodného	majetku	a
už	plne	odpísaná.	Ako	má	vykonať	opravu	v	jednoduchom	účtovníctve?
Odpoveď:
Účtovná	jednotka	účtujúca	v	sústave	jednoduchého	účtovníctva	z	dôvodu
neúčtovania	účtovných	prípadov	týkajúcich	sa	roku	2021,	neotvára	účtovné
knihy	roku	2021,	ale	musí	v	čase	zistenia	účtovať	opravu	chýb	minulých
účtovných	období	podľa	§	2	ods.	3	postupov	účtovania	(Opatrenie	MF	SR	č.
MF/27076/2007-74	link:	2023.01.17_opatrenie_MF_27076_2007_74.pdf
(financnasprava.sk)).	Ak	sa	účtuje	oprava	chyby	minulých	účtovných	období	v
peňažnom	denníku,	upravia	sa	v	peňažnom	denníku	príjmy	a	výdavky
zahrnované	do	základu	dane.	Pri	účtovnom	zápise	v	peňažnom	denníku	sa
účtovný	zápis	opraví	prostredníctvom	uzávierkových	účtovných	operácií,	a	to
stornom	nesprávneho	zaradenia	a	zápisom	správneho	zaradenia	do	položiek
druhového	členenia.

Otázka	č.	5
Som	samostatne	hospodáriaci	roľník	účtujúci	v	sústave	jednoduchého
účtovníctva	a	prijal	som	v	novembri	2022	dotáciu	ako	jednotnú	platbu	na
plochu	v	rámci	priamych	platieb	poľnohospodárom.	Som	povinný	túto	dotáciu
zdaniť	v	zdaňovacom	období	2022?
Odpoveď:
Áno,	nakoľko	dotácia	zo	štátneho	rozpočtu	prijatá	v	súvislosti	s	výkonom
podnikateľskej	činnosti	nie	je	oslobodená	od	dane	z	príjmov.	Prijatá	priama
platba	na	plochu	predstavuje	príjem	z	podnikania,	ktorý	sa	započítava	do
úhrnu	celkových	príjmov	z	podnikania	v	tom	zdaňovacom	období,	v	ktorom
bol	príjem	dosiahnutý.

Otázka	č.	6
Som	živnostník	od	roku	2019	a	v	roku	2022	som	bol	s	manželkou	na
týždennej	rekreácii,	o	čom	mám	aj	potvrdenie	ubytovacieho	zariadenia.
Môžem	si	aj	v	roku	2022	zahrnúť	do	daňových	výdavkov	sumu	zodpovedajúcu
55	%	zo	zaplatenej	rekreácie?
Odpoveď:
Áno,	aj	v	roku	2022	si	môže	podnikateľ	zahrnúť	do	daňových	výdavkov
výdavky	na	rekreáciu	vo	výške	55	%	oprávnených	výdavkov,	najviac	však	v



sume	275	eur	za	kalendárny	rok,	ak	sú	splnené	všetky	podmienky	stanovené
v	Zákonníku	práce.

Otázka	č.	7
Presťahoval	som	si	prevádzku	a	potrebujem	do	pokladnice	e-kasa	klient
nahrať	novú	adresu	predajného	miesta,	na	ktorom	prijímam	tržbu.	Aký
formulár	som	povinný	správcovi	dane	poslať?
Odpoveď:
Na	oznámenie	zmeny	predajného	miesta,	obchodného	mena	a	hlavného
predmetu	činnosti	slúži	formulár	"Oznámenie	o	zmene	predajného	miesta
alebo	o	zmene	predmetu	činnosti	alebo	o	zmene	obchodného	mena
podnikateľa".	Vo	formulári	vyplníte	kód	pokladnice	e-kasa	klient,	pri	ktorej
dochádza	k	zmene	predajného	miesta	a	v	adrese	predajného	miesta	uvediete
novú,	teda	aktuálnu	adresu.	Po	odoslaní	formulára	a	spracovaní	správcom
dane	sa	nová	adresa	predajného	miesta	vo	virtuálnej	registračnej	pokladnici
(VRP)	aktualizuje	automaticky	a	pri	online	registračnej	pokladnici	(ORP)	je
podnikateľ	povinný	si	stiahnuť	v	osobnej	internetovej	zóne	-	v	časti	eKasa
zóna	nové	identifikačné	údaje,	ktoré	obsahujú	už	aktualizovanú	adresu
nového	predajného	miesta	a	je	nutné	ich	nahrať	do	ORP.

Otázka	č.	8
Zamestnanec	nám	predložil	pokladničný	doklad	o	úhrade	wellnes	pobytu	k
preplateniu	rekreačného	poukazu.	Ako	si	viem	overiť	predložený	pokladničný
doklad?
Odpoveď:
Aktuálne	je	možné	overenie	pokladničného	dokladu	cez	možnosť	"	Overenie
pokladničného	dokladu"	prostredníctvom	webového	portálu	finančnej	správy,
v	časti	Rýchle	odkazy/	Ekasa/	Virtuálna	registračná	pokladnica	2/	Over
pokladničný	doklad.

Otázka	č.	9
Právnickej	osobe	bol	v	roku	2020	a	2021	poskytnutý	finančný	príspevok	v
rámci	projektu	"Prvá	pomoc"	podľa	§	54	ods.	1	písm.	e)	zákona	o	službách
zamestnanosti,	ktorý	bol	aj	v	týchto	rokoch	od	dane	oslobodený.	V	roku	2022
na	základe	vykonanej	kontroly	právnická	osoba	bola	povinná	časť	finančného
príspevku	vrátiť,	čo	daňovník	zaúčtuje	účtovným	zápisom	548/346.	Je
uvedený	náklad	daňovým	výdavkom?
Odpoveď:
Keďže	povinnosť	uhradiť	(vrátiť)	finančný	príspevok	vyplýva	daňovníkovi	zo
zákona	o	rozpočtových	pravidlách,	vyššie	uvedený	náklad	je	možné
považovať	za	daňový	výdavok	podľa	§	19	ods.	2	písm.	a)	zákona	o	dani	z
príjmov,	a	to	v	tom	zdaňovacom	období,	v	ktorom	bol	zaúčtovaný.

Otázka	č.	10
Môže	si	právnická	osoba	uplatniť	náklady	na	prevádzku	materskej	škôlky	v
daňových	výdavkoch	podľa	§19	ods.	2	písm.	c)	bodu	10.,	ak	materskú	škôlku
zriadila	a	prevádzkuje	pre	potreby	právnickej	osoby	tretia	osoba?
Odpoveď:
Na	účely	aplikácie	predmetného	ustanovenia	sa	vlastnou	materskou	školou
rozumie	materská	škola,	ktorej	zriaďovateľom	alebo	jedným	zo	zriaďovateľov
je	zamestnávateľ,	ktorý	uplatňuje	daňový	výdavok	podľa	§	19	ods.	2	písm.	c)
bodu	10.	zákona	o	dani	z	príjmov.	Ak	zamestnávateľ	nie	je	zriaďovateľom
materskej	školy,	tak	nespĺňa	podmienky	na	uplatnenie	daňových	výdavkov	na
prevádzku	tejto	materskej	školy	podľa	§	19	ods.	2	písm.	c)	bodu	10.	zákona	o
dani	z	príjmov,	ale	naďalej	môže	náklady	na	materskú	školu	zahŕňať	do
daňových	výdavkov	v	limitovanej	výške	podľa	§	21	ods.	1	písm.	f)	zákona	o
dani	z	príjmov	v	rámci	úhrnu	výdavkov	(nákladov)	za	všetky	zariadenia	na
uspokojovanie	potrieb	zamestnancov.

	

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

mailto:podnety@financnasprava.sk?subject=Podnet%20pre%20financnu%20spravu
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https://www.youtube.com/channel/UC-s0aCbG95gC1tjm0AQxBCg?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Finann%20newsletter%20062023%20externy&utm_medium=email
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