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F) Spoločnosť v kríze



G) Časové rozlíšenie verzus pohľadávka v neurčitej výške §48 ods.3

H) Platba kreditnou kartou a debetnou kartou

I) Spätný lízing

J) Zmarená investícia

K) Prefakturácia nákladov

L) DPH – najčastejšie problémy v praxi

M) Účtovanie dotácie na majetok



Z pohľadu účtovníctva

Účtovná jednotka účtuje účtovné prípady do obdobia s ktorým časovo a vecne 

súvisia v súlade s § 3 ods.1 zákona o účtovníctve. Ak túto zásadu nemožno 

dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto 

skutočnosti zistili. Po zostavení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté 

účtovné knihy, s výnimkou ak sa má zabezpečiť pravdivý a verný obraz 

účtovníctva je možné otvoriť účtovné knihy len do schválenia účtovnej 

závierky.



Z pohľadu účtovníctva

Účtovanie opravy chýb za minulé účtovné obdobia na

nákladových a výnosových účtoch je upravené v § 5 ods. 1 a

v § 59 ods. 13,14 postupov účtovania. Oprava

nevýznamných chýb sa účtuje ako oprava bežného

účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov a

výnosov. Významné opravy chýb minulých účtovných

období sa účtujú na účte 428-Nerozdelený zisk minulých

rokov alebo na účte 429-Neuhradená strata minulých rokov.



Z pohľadu účtovníctva

Významnosť– Zákon o účtovníctve §17 ods 9)

Informácia sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v

účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej

závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie

používateľa.

Dobré je definovať významnosť vo vnútropodnikovej

smernici.



Z pohľadu dane z príjmu

Zákon o dani z príjmu §17 ods. 15

Opravy chýb minulých účtovných období, ak ide o náklady 

(výdavky) uznané za daňový výdavok alebo výnosy (príjmy) 

zahrnované do zdaniteľných príjmov, sa zahrnujú do základu 

dane toho zdaňovacieho obdobia, s ktorým vecne a časovo 

súvisia, bez ohľadu na to, či sa účtujú do nákladov, výnosov 

alebo na účet nerozdelený zisk minulých rokov.



Z pohľadu dane príjmu

Zákon o dani z príjmu §17 ods. 29

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia

vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v

príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady

(výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal

vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo

nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v

nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane

a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom

zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.

Daňovník môže takýto postup uplatniť len vtedy, ak za príslušné zdaňovacie

obdobie nezaniklo právo na vyrubenie dane.34)



Príklad 1.:

Poľnohospodárske družstvo v účtovom období roku 2017 kontrolou

účtovníctva zistilo, že v účtovníctve nemá zaúčtovanú dodávateľskú

faktúru za prijaté služby - zber kukurice, ktoré boli vykonané v roku 2016

v sume 3 500,00 €.

Riešenie

Poľnohospodárske družstvo zaúčtuje prijatú službu v účtovnom období

roku 2017. V internej smernici je určená hranica významnosti na 5 000,00

€. Náklad na zber kukurice je v sume nižšej ako určená hranica

významnosti, z uvedeného dôvodu sa náklad zaúčtuje na účte 518 –

Ostatné služby a zároveň náklad je považovaný za daňový náklad

roku 2017 v súlade s §17 ods. 29 zákona o dani z príjmu a nemusíme

robiť dodatočné daňové priznanie za rok 2016.



Príklad 2.:

Poľnohospodárske družstvo v účtovom období roku 2017 kontrolou

účtovníctva zistilo, že v účtovníctve nemá zaúčtovanú odberateľskú

faktúru za poskytnuté služby - zber kukurice, ktoré boli vykonaný v roku

2016 v sume 4 000,00 €.

Riešenie

Poľnohospodárske družstvo zaúčtuje poskytnutú službu v účtovnom

období roku 2017. V internej smernici je určená hranica významnosti na

5 000,00 €. Výnos za zber kukurice je v sume nižšej ako určená hranica

významnosti, z uvedeného dôvodu sa výnos zaúčtuje na účte 602 –

Výnosy za služby ale výnos musíme posudzovať v súlade s §17 ods.

15 a vykonať dodatočné daňové priznanie za rok 2016 a pripočítať

k základu dane. V roku 2017 výnos v sume 4 000,- Eur nie je považovaný

za daňový výnos a z tohto dôvodu sa v daňovom priznaní odpočíta.



Zákon o účtovníctve

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou oceňujeme vlastnými 

nákladmi  podľa zákon o účtovníctve § 25 odsek 1 písmeno 

b) bod 2. 

Zákon o účtovníctve v §25 odsek 6) písmeno c) vymedzuje 

pre účely oceňovania zásob vlastné náklady ako - priame 

náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, 

prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje 

na výrobu alebo na inú činnosť.



Postupy účtovania

§22 Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob - §22/5

Vlastné náklady pri zásobách vytvorených vlastnou 

činnosťou sa ocenia buď vo svojej skutočnej výške, alebo vo 

výške vlastných nákladov podľa operatívnych (plánových) 

kalkulácií. Takto určené náklady sú náklady určené v 

konkrétnych technických, technologických, ekonomických a 

organizačných podmienkach určených technickou prípravou 

výroby na uskutočňovanie výkonov a preto sú takmer 

zhodné so skutočnými vlastnými nákladmi.



Postupy účtovania § 44 odsek 4)

Na účte 121 - Nedokončená výroba sa účtuje pri spôsobe A účtovania 

zásob stav a pohyb zásob nedokončenej výroby vo vlastných 

nákladoch, ktoré tvoria priame náklady a výrobná réžia. 

Odchylne sa môže účtovať nedokončená výroba

a) vo výrobe s krátkodobým nepretržitým cyklom, v ktorej sa účtujú mzdy 

až na výrobky alebo polotovary, a to len v položkách priamych 

materiálových nákladov, 

b) v hromadnej a veľkosériovej výrobe len priamymi nákladmi,

c) v malosériovej výrobe, v zákazkovej výrobe a vo výrobe s 

dlhodobým cyklom priame náklady, výrobná réžia alebo správna 

réžia; pri správnej réžii, len ak výrobný cyklus trvá viac ako jeden 

rok.



Najčastejšie chyby

1. Pomocné činnosti vykazujú zisk alebo stratu –napr. práce 

kombajnov, skladové hospodárstvo

2. Pomocné činnosti si účtovná jednotka rozpočítava ručne 

„podľa potreby“ 

3. Výrobky použité na ďalšie spracovanie – zisk –strata 

neprenesená do konečného výrobku napr. strata silážnej 

kukurice do siláže a následne do zvierat ale aj lucerka

4. Zlé nastavenie rozpúšťania réžií, napr. iba na výkony 

bežného roka 



Oceňovanie zvierat

Od 1.1.2016 iba v skutočných vlastných nákladoch (podiel 

správnej réžie sa zahŕňa do kalkulácie vlastných nákladov 

v tom prípade, ak zvieratá dosahujú úžitkovú alebo 

reprodukčnú zrelosť vo veku, ktorý presahu dĺžku jedného 

roka).



Oceňovanie zvierat

Hmotnostné prírastky – predstavujú zvýšenie hmotnosti 

zvierat, ktoré sa zisťuje vážením

Vzrastové prírastky – u zvierat u ktorých sa nezisťuje 

hmotnosť. Predstavujú vlastné náklady na chov zvierat 

v prepočte na kus a kŕmny deň.

Príchovky zvierat – narodené zvieratá 





Zámenná zmluva

Zámenná zmluva je spôsobom pre uskutočnenie výmeny 

aktív vrátane nehnuteľností (pozemky). 

Na zámennú zmluvu platia ustanovenia o kúpnej zmluve, 

podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to 

tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú 

výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú 

výmenou prijíma, za kupujúcu stranu

(kúpnej zmluvy = plnenie záväzku na jednej strane (dodať) a 

prevzatie druhou stranou).



Ocenenie

Obchodný zákonník neukladá povinnosť uvádzať v zámennej 

zmluve hodnotu zamieňaných majetkových práv, a už vôbec 

nie na základe znaleckého posudku. Napriek tomu 

odporúčame v zámenných zmluvách uvádzať hodnotu 

vzájomne zamieňaných vlastníckych práv, a to z dôvodu 

zjednodušenia výpočtu prípadnej daňovej povinnosti pre 

prípad následného predaja.

Ocenenie majetku v účtovníctve nadobudnutého 

zámenou je v reálnej hodnote (§ 25 ods. 1 písm. e, 2. bod 

ZoÚ).



Účtovanie

Princíp účtovania zodpovedá účtovaniu o kúpe a predaji.

Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého majetku a 

jeho účtovnou hodnotou sa účtuje výsledkovo podľa 

charakteru rozdielu. 

Tento spôsob sa používa iba pri zámene bez doplatku.



DPH

Pri zámennej zmluve sa postupuje ako pri kúpe a predaji 

a z toho dôvodu vzniká daňová povinnosť pri DPH. Z tohto 

dôvodu je dobré, aby zámenné zmluvy obsahovali všetky 

náležitosti daňového doklad pre účely DPH. Ak by zmluva 

nespĺňala všetky náležitosti, tak by bola povinnosť vystaviť 

daňový doklad pre účely DPH.



Príklad:

Poľnohospodárske družstvo zamieňa pozemky s firmou ABC:

Poľnohospodárske družstvo:

1) Úbytok pozemku  v OC 541/031 4 000,- Eur

2) Zámena:

2a) obstaranie pozemku v reálnej hodnote 031/- 9 000,- Eur

2b) zámena pozemku v OC /641 4 000,- Eur

2c) rozdiel RH a OC - /641 5 000,- Eur

Poľnohospodárske družstvo vyradilo pozemok (541) za 4 000,- Eur a 

„predalo“ za 9 000 (641).



Príklad:

Poľnohospodárske družstvo zamieňa budovy (odpisovaný majetok) 

s firmou ABC:

Poľnohospodárske družstvo:

1) Zostatková cena stavby 541/081 5 000,- Eur

2) Vyradenie stavby v OC 081/021 8 000,- Eur

3) Zámena:

3a) obstaranie stavby v reálnej hodnote 021/- 9 000,- Eur

3b) zámena stavby v ZC  /641 5 000,- Eur

3c) rozdiel RH a ZC - /641 4 000,- Eur



Od 1.1.2015 sa prijali pravidlá „nízkej kapitalizácie“ podľa §21a zákona o 

dani z príjmov, pri poskytnutí pôžičky, úveru závislou osobou 

dlžník zahrnie do daňových výdavkov úroky a súvisiace náklady na 

prijaté úvery a pôžičky maximálne do výšky 25 % ukazovateľa EBIDTA. 

Ukazovateľ EBIDTA sa vypočíta:

K výsledku hospodárenia pred zdanením sa pripočítajú účtovné odpisy 

(účet 551) a náklady na prijaté úvery a pôžičky (účet 562) a z výslednej 

sumy sa vypočíta 25 %.

Náklady na prijaté úvery a pôžičky od závislých osôb, ktoré prekročia 25 

% ukazovateľa EBIDTA sú nedaňovým výdavkom podľa § 21a zákona o 

dani z príjmov.



Príklad na výpočet EBIDTA

Obchodná spoločnosť dosiahla za rok 2016 výsledok 

hospodárenia zisk vo výške 3 820 €, účtovné odpisy na účte 

551 vo výške 20 000 €, náklady na účte 562 vo výške 30 

000 €, úroky a súvisiace náklady spojené s pôžičkou od 

tuzemskej závislej osoby zaúčtovala vo výške 16 000 €. 

Výpočet ukazovateľa EBIDTA= 3 820+20 000+30 000=53 

820 €*25%=13 455 €. Suma 2 545 € (16 000-13 455) je 

nedaňovým výdavkom na r. 130 (a súčasne r.13 tabuľky A) 

tlačiva daňového priznania právnických osôb za rok 2016.



Zákon o dani z príjmu § 22/9

Daňovník môže uplatňovanie odpisov hmotného majetku 

prerušiť, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo 

viac celých zdaňovacích období

je povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného 

majetku v tom zdaňovacom období,

a) v ktorom hmotný majetok nevyužíval

b) pri zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka 

na hospodársky rok a naopak

c) v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na 

predčasné užívanie stavby



POZOR !!!

Účtovné odpisy nie je možné pozastaviť

Kedy pozastaviť daňové odpisy – daňová optimalizácia:

Nevyužité daňové straty – na umorenie daňových strát

Nevyužité daňové licencie –na zápočet daňovej licencie

Vysoká strata – optimalizácia daňového základu (predpoklad 

že sa nedokáže v nasledujúcich obdobiach umoriť daňová 

strata).





V Obchodnom zákonníku pribudli rozsiahle ustanovenia o 

spoločnosti v kríze v podobe § 67a až 67i platné už od 

1.1.2016

Kedy je spoločnosť v kríze?

Ak je:

1) V úpadku alebo jej úpadok hrozí (Obchodný zákonník)

2) Ak nastane platobná neschopnosť alebo predlženie (zákon o konkurze 

a reštrukturalizácii)

Kedy je spoločnosť v predlžení?

Ide o spoločnosť (ktorá vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve), 

má viac ako 1 veriteľa a hodnota jeho záväzkov > hodnota jeho 

majetku (záporné vlastné imanie).



Spoločnosť je v kríze:

ak pomer vlastného imania a záväzkov spoločnosti je nižší

ako pomer, ktorý pre daný rok ustanovuje Obchodný

zákonník. Pre rok 2017 je rozhodujúci pomer vlastného imania a

záväzkov 6 ku 100 (pre rok 2018 8 ku 100).

Pomer vlastného imania a záväzkov sa jednoducho vypočíta

tak, že výšku vlastného imania vydelíte výškou záväzkov.

Výsledok už len postačuje porovnať s tým podielom, ktorý

pre daný rok ustanovuje Obchodný zákonník.



Ustanovenie súvisí s úvermi a pôžičkami, ktoré poskytujú

majitelia obchodných spoločností, ktorými sa „nahradzujú

vlastné zdroje“.

Z dôvodu ochrany veriteľov sa tieto plnenia počas obdobia

spoločnosti v kríze, nemôžu vrátiť!

Obdobne to platí, ak by práve z dôvodu vrátenia týchto

zdrojov poskytovateľom, mohla do krízy dostať!

Tieto plnenia budú týmto ustanovením de facto

rekvalifikované na podriadené záväzky spoločnosti a títo

veritelia budú môcť byť uspokojovaní až vtedy, keď

spoločnosť krízu prekoná.



PU §48/3

Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený 

účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí 

napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a 

pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s 

ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa 

účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad, ak 

do dňa zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka 

získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorý 

účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka



Kreditná karta

Kreditná karta je druh platobnej karty - jedná sa o poskytnutie

a používanie cudzieho zdroja krytia, tzn. uskutočnením

platby kreditnou kartou vzniká účtovnej jednotke záväzok

voči banke splatiť čerpané peňažné prostriedky.

Účtovanie úhrady kreditnou kartou je upravené v §47 ods. 4

- úhrada kreditnou platobnou kartou sa účtuje v prospech

účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným

zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo

majetku napr. ID - 501/231, Banka – 231/221



Debetná karta – štandardná platobná karta

Príjem cez Pos Terminál - Účtovanie je upravené v § 49/5

Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem 

prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, ktorý 

vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania 

sumy na bankový účet. 

Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu 

účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech 

účtu 315 – Ostatné pohľadávky.



Platba cez Pos Teminál – postupy účtovania neupravujú 

!!!

Napr. používame účet 325.  

Napr. nákup PHL 501, 343 na MD a D: 325 (v závislosti kto 

kartu používa – môže byť aj 335, príp. 355), následne 

325/221

Tuto logiku podporuje aj samotný fakt úpravy účtovania 

platieb prijatých cez PK na úcte 315. Preto by som volil pri 

platbe debetnou platobnou kartou účet 325 - Ostatne 

záväzky



Podľa § 17 ods. 33 písm. b) zákona o dani z príjmov súčasťou základu 

dane je výnos (zisk) z predaja majetku, ktorý predávajúci súčasne 

nadobúda zmluvou o finančnom prenájme (tzv. spätný lízing), účtovaný u 

predávajúceho na účte výnosov budúcich období (účet 384). 

Následné zúčtovanie účtu výnosov budúcich období podľa osobitného 

predpisu počas dohodnutej doby finančného prenájmu sa do základu 

dane nezahrnie. 

Spôsob účtovania výnosu z predaja majetku pri spätnom lízingu je 

definovaný v § 30a ods. 14 Opatrenia MF SR 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 (ďalej „postupy účtovania“). 



Príklad:

Spoločnosť vlastní traktor, ktorý z dôvodu potreby finančných

prostriedkov predala v januári 2017 lízingovej spoločnosti za 38 000 eur,

a následne si ho spätne prenajala formou finančného prenájmu.

Obstarávacia cena traktora bola 75 000 eur, pri jeho predaji lízingovej

spoločnosti bola účtovná a daňová zostatková cena rovnaká vo výške 25

000 eur. Rozdiel medzi výnosom z predaja (38 000) a účtovnou

zostatkovou cenou (25 000) ako zisk z predaja majetku vo výške 13

000 eur sa účtuje podľa postupov účtovania na účet 384-Výnosy

budúcich období, ktorý je v plnej výške súčasťou základu dane

daňovníka v r. 2017 (položka zvyšujúca výsledok hospodárenia na r.

180 tlačiva daňového priznania právnických osôb). Následné

rozpúšťanie účtu výnosov budúcich období počas doby trvania

finančného prenájmu sa do základu dane nezahrnie (bude položkou

znižujúcou výsledok hospodárenia).

Prípadný rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou a účtovnou

zostatkovou cenou u predávajúceho by bol podľa charakteru položkou

zvyšujúcou, alebo znižujúcou výsledok hospodárenia



Rok 2017 - Daňové priznanie r. 180 +13.000,- Eur

Rok 2018 – Daňové priznanie r. 290 ........... – vo výške zaúčtovania 384/648



suma súvisiaca s obstaraním dlhodobého nehmotného

majetku alebo dlhodobého hmotného majetku účtovaná na

účtoch obstarania dlhodobého nehmotného majetku alebo

obstarania dlhodobého hmotného majetku alebo v knihe

dlhodobého majetku podľa osobitného predpisu1) alebo

evidovaná v evidencii podľa § 6 ods. 11 pri zrušení prác a

trvalom zastavení prác, ak nejde o škodu; táto suma sa

zahrnie do základu dane rovnomerne počas 36

mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o

týchto skutočnostiach účtoval alebo ich evidoval v

evidencii podľa § 6 ods. 11,



Príklad:  

Rozhodnutie o trvalom zastavení prác v roku 2017 z 

dôvodu škody

Spoločnosti vznikla v júli 2017 škoda na rozostavanej 

stavbe z dôvodu povodní vo výške 15 700 €. 

Na základe dokladu potvrdeného príslušným orgánom z 

ktorého vyplýva, že ide o škodu spôsobenú živelnou 

pohromou, celá škoda účtovaná na účte 549 je daňovým 

výdavkom podľa § 19 ods.3 písm. g) bod 1 zákona o dani z 

príjmov. 



Príklad:

Projekt ako zmarená investícia

Na účte 042 sme zaúčtovali sumu 11 700€, ide o projekty 

z roku 2016, kedy sa plánovala výstavba dojárne. Z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov k realizácii nikdy 

nedošlo. V marci 2017 predstavenstvo družstva  rozhodol , 

že výstavbu dojárne  už nebude realizovať ?



Príklad:

Projekt ako zmarená investícia

Podľa § 17 ods.3 písm. g) zákona o dani z príjmov účinného od

1.1.2015 sa suma súvisiaca s obstaraním dlhodobého hmotného

majetku na účte obstarania (042) pri zrušení prác a trvalom zastavení

prác, ak nejde o škodu účtuje na účte 548. Táto suma sa nezhŕňa do

základu dane jednorazovo v súlade s účtovníctvom, ale sa zahrnie do

základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov, počnúc mesiacom, v

ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval. Ak

predstavenstvo rozhodlo o trvalom zastavení prác v marci 2017, za rok

2017 zahrniete do základu dane sumu 3 250 € (11 700/36*10

mesiacov), v roku 2018 a 2019 sumu 3 900 € (11 700/36*12) a v roku

2020 sumu 650 € (11 700/36*2).



Postupy účtovania §63/2

Ak vo vyúčtovaniach za prijaté služby alebo v nákladoch 

zaúčtovaných podľa iných účtovných dokladov budú 

zahrnuté tiež sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej 

jednotky, napríklad náklady na súkromné telefonické 

hovory, prepravné, nájomné, elektrickú energiu možno pri 

účtovaní postupovať takto: 



a) ak sa zistia pred zaúčtovaním príslušných účtovných dokladov 

nároky, ktoré majú, napríklad zamestnanci, spoločníci alebo 

členovia účtovnej jednotke uhradiť, sumy takých nárokov sa 

zaúčtujú priamo na príslušné účty v účtovej triede 3 – Zúčtovacie 

vzťahy,

b) ak sa nezistia tieto sumy pred účtovaním príslušných účtovných 

dokladov, účtujú sa tieto sumy na príslušné účty v účtovej triede 5; o 

dodatočne prijaté náhrady alebo vyúčtované nároky na ne na účtoch v 

účtovej triede 3 sa znížia zachytené náklady v účtovej triede 5, 

c) v účtovných jednotkách, ktoré poskytujú služby, napríklad v 

cestovných kanceláriách, vo verejnom stravovaní sa v nákladoch v 

účtovej triede 5 účtujú celé sumy faktúr alebo iných dokladov a tržby za 

poskytnuté služby sa účtujú v účtovej triede 6 



Zákon o DPH 

§9/4 - Prefakturovanie služieb

Ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie 

služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu prijala a sama dodala

Daňová povinnosť pri prefakturovaní služby vzniká podľa §19/6

Pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 vrátane obstarania opakovane 

alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá 

koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, 

ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je 

vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová 

povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; 

deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba 

s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň 

príjemca služby.



Zákon o DPH 

Daňová povinnosť pri prefakturácii služieb podľa §9/4 vzniká dňom 

vyhotovenia faktúry. POZOR IBA TUZEMSKÉ.



Zákon o DPH 

§19/3/c - Prefakturovanie nákladov za elektrinu, 

plyn, vodu a teplo pri opakovanom dodaní 

množstva

Ak platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane 

poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri 

nájomnom osobitne úhradu za presne dodané 

množstvo elektriny, plynu, vody a tepla považujú sa 

tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia 

faktúry.



Miesto dodania -§16/1 zákona o DPH

• Žatevné práce, oranie v ČR pre zahraničnú 

osobu registrovanú v inom členskom štáte

Miesto dodania ČR, prenesenie daňovej povinnosti 

na platiteľa v ČR – faktúra bez DPH s prenosom 

daňovej povinnosti.



Miesto dodania -§16/1 zákona o DPH

• Žatevné práce, oranie v SR pre zahraničnú 

osobu registrovanú v inom členskom štáte.

Miesto dodania SR podľa §16/1 zákona o DPH, 

faktúra pre zahraničnú osobu s DPH.



Miesto dodania -§16/1 zákona o DPH

• Žatevné práce, oranie v ČR pre slovenskú osobu registrovanú 

na Slovensku - „SUBDODÁVATEĽ“

AGRO Trade s.r.o. (slovenský platiteľ) pre AGRO Slovakia (slovenský 

platiteľ) uskutočnil ako subdodávateľ žatevné práce v auguste 2017  

v ČR. 

AGRO Trade vykonalo žatevné práce v ČR pre AGRO Slovakia 

(slovenský platiteľ dane), čo predstavuje dodanie služby s miestom 

dodania ČR v súlade s §16 odsek 1 (žatevná práca – práca na 

nehnuteľnom majetku). Povinnosť odviesť daň vzniká v ČR. Potrebné 

zistiť, či pre slovenskú firmu AGRO Trade nevzniká povinnosť 

registrácie v ČR a fakturovať práce pre AGRO Slovakia s českou DPH. 



Fakturovanie tovaru v súlade s §69/12/f zákona o DPH
Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa je povinný platiť 

daň – t. j. PLATITEĽ –PLATITEĽ  

Osoba ktorá je registrovaná podľa §7 a §7a nie je platiteľ dane.

Príklad

Poľovnícke združenie nakúpilo kukuricu vo výš  6.500,- Eur bez DPH. 

Poľovnícke združenie predložilo  družstvu všetky svoje identifikačné 

údaje vrátane IČ DPH – 20202020. Poľovnícke združenie je 

registrované pre účely DPH podľa §7a z toho vyplýva že nie je 

platiteľom dane. 

Poľnohospodárske družstvo vystavilo faktúru v celkovej sume 7.800,-

Eur. Základ dane 6.500,- Eur, DPH 1.300,- Eur, spolu 7.800,- Eur. 



Potreba kontrol na DPH

1. Existencia IČ DPH

2. Či predložené IČ DPH patrí danej firme

3. Na zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých 

nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

4. Na zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú 

úpravu

5. Pri prenose daňovej povinnosti na odberateľa potreba 

kontroly na spôsob registrácie – či ide o platiteľa dane 

alebo iba registrovanú osobu 

6. Potreba kontroly pri zahraničných osobách či sú 

registrované podľa §4 alebo §5.
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Kontroly v DPH na zoznamy 

finančnej správy
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16401 - Kontrola na zoznam platiteľov DPH - položky neexistujúce v zozname 

finančnej správy



55

16402 - Kontrola na zhodu názvu firmy s názvom podľa finančnej správy
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16403 - Kontrola na zoznam platiteľov DPH u ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie

- Kontrola prijatých faktúr
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16404- Kontrola na zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Kontrola prijatých faktúr
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16405- Kontrola na zoznam platiteľov DPH pri prenose daňovej povinnosti 

§69/12
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16406 - Kontrola na zoznam platiteľov DPH registrovaných podľa §5 a §6



Čiastkové a opakované dodanie tovaru

Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje 

také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť 

celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. 

Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje 

dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v 

opakovaných dohodnutých lehotách.

Vznik daňovej povinnosti §19/3 zákona o DPH

Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo 

alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za 

dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa 

platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo 

službu vzťahuje



Príklad:

Poľnohospodárske družstvo má dodať pšenicu firme ARIMEX ( 

tuzemský platiteľ dane) podľa zmluvy 100 t po 140,- Eur. PD 

realizovalo dodanie dňa 31.8.2017 – 80 t a následne 1.9.2017 - 20 t 

pšenice. 

Poľnohospodárske družstvo zrealizovalo jednu dodávku, za ktorú je 

dohodnutá platba za množstvo 100 t pšenice po 140 Eur, ktorá bola 

ukončená dňa 1.9.2017. Poľnohospodárskemu družstvu vzniká daňová 

povinnosť dňom dodania čo je 1.9.2017. Družstvo môže vystaviť z tohto 

dôvodu jednu faktúru na 100t pšenice po 140 Eur t.j. 14.000 Eur 

s prenosom daňovej povinnosti.

V prípade ak by dodávka smerovala do iného členského štátu na osobu 

registrovanú v inom členskom štáte, tak by vznikla povinnosť vystaviť 2 

faktúry – t. j. za dodanie 31.8.2017 a za dodanie 1.9.2017 v súlade s 

§73 písmeno c) zákona o DPH.



Oprava základu dane verzus oprava chyby

Oprava základu dane podľa §25 zákona o DPH

V zmysle zákona o DPH dodávateľ je povinný opraviť 

základ dane:

• Pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru 

alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení 

dodávky tovaru

• Pri znížení ceny tovaru alebo služby 

• Pri zvýšení ceny tovaru alebo služby



Oprava základu dane verzus oprava chyby

Pri oprave základu dane podľa §25 zákona o DPH nevzniká 

povinnosť podať dodatočné daňové priznanie ani dodatočný 

kontrolný výkaz. Oprava základu dane sa premietne do daňového 

priznania za mesiac, v ktorom bol doklad vyhotovení pri 

dodávateľovi a pri odberateľovi dňom prevzatia dokladu.

Sadzba dane pri dobropise – v prípade inej sadzby alebo pri 

prenose daňovej povinnosti. Základné pravidlo – použije sa sadzba 

dane a režim v akom bola vystavená pôvodná faktúra.



Oprava chyby

Najčastejšie prípady – nesprávne fakturované množstvo, 

nesprávna cena, nesprávna sadzba dane, nesprávne 

uplatnené oslobodenie od dane.

Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie.



Dodanie nehnuteľností 

§19/1 – Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania 

deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň 

skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

do katastra nehnuteľností.



Dodanie nehnuteľností 

§38 – Dodanie a nájom nehnuteľností

§38/1 - Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej 

časti vrátane dodania stavebného pozemku, na ktorom 

stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch 

od prvej kolaudácie stavby alebo užívania stavby.

Platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej 

nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane

§69/12/c – Prenos daňovej povinnosti

dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa 

dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1



Dodanie nehnuteľností 

Príklad:

Poľnohospodárske družstvo predáva stavbu platiteľovi dane 

firme ABC pri ktorej ubehlo od prvej kolaudácie viac ako 5 

rokov. Pri obstaraní stavby si družstvo uplatnilo DPH vo 

výške35.000,- Eur. V prípade ak by sa rozhodlo družstvo 

predať stavbu s oslobodením, muselo by vrátiť daň 

z dôvodu zmeny účelu. Výhodnejšie je preto predať stavbu 

platiteľovi dane firme ABC s DPH. Pri predaji stavby v tomto 

prípade družstvo je povinné postupovať v súlade s §69/12/c 

a preniesť daňovú povinnosť na firmu ABC, t.j. družstvo 

vystaví faktúru bez DPH, s prenosom daňovej povinnosti.



Krádež, škoda, manko

Krádež - V súlade s §53 odsek 5 – v prípade krádeže tovaru, pri ktorom 

platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške 

odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného 

predpisu, zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu 

odpisom

Škoda -neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata 

majetku

Manko – inventarizáciou zistený rozdiel 

Všeobecne možno konštatovať, že pri škode a manku nevzniká daňová 

povinnosť ani povinnosť vrátiť v minulosti uplatnený odpočet dane. 

!!! Absencia dôkazov alebo existencia takých dôkazov, ktoré správca 

dane nevyhodnotí ako dôkaz preukazujúci škodu, môže správcu dane 

viesť k záveru že išlo o bezodplatné dodanie tovaru alebo dodanie 

tovaru na iný účel a dodaniť.



Krádež, škoda, manko

Krádež auta

Účtovná jednotka je povinná odviesť DPH z daňovej 

zostatkovej hodnoty auta (nie účtovnej).

Krádež tovaru alebo nespotrebovaného materiálu

UJ je povinná odviesť DPH, ktorú si odpočítal pri kúpe 

tovaru alebo materiálu

Krádež drobného hmotného majetku účtovaného 

priamo do spotreby

UJ je povinná odviesť DPH, ktorú si odpočítala pri kúpe 

drobného hmotného majetku napr. notebook  (názor 

Finančnej správy)



Postupy účtovania §52a

Nárok na dotáciu sa účtuje na ťarchu účtu 

346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu ak je takmer isté, že 

sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a 

súčasne, že sa dotácia poskytne.

1. Prevádzkové – účtovanie  346/648 (pôda – je vždy 

takmer istá)

2. Na dlhodobý hmotný majetok – účtovanie cez 384. Do 

nákladov vo výške odpisu 551.



Zákon o dani z príjmu §17/3/f

Dotácia sa zahrnie do základu dane počas doby 

odpisovania tohto majetku podľa § 26 a vo výške odpisu 

podľa § 27 alebo § 28 alebo v pomernej časti 

zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto 

majetku
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Obstaranie majetku z dotácie

• Dotácia poskytnutá v roku zaradenia

• Dotácia poskytnutá na technické zhodnotenia

• Dotácia poskytnutá po zaradení do užívania 

• Zákon DZP ani Postupy účtovania neupravujú spôsob rozpúšťania 

takejto dotácie

Keďže v tomto prípade boli odpisy už zahrnuté do ZD vo výške 

odpisov možno postupovať tak, že časť dotácie zodpovedajúcej 

ročnému daňovému odpisu za zdaňovacie obdobie v ktorom bol 

zaradený zahrnieme do základu dane

(A) rovnomerne počas zostávajúcej doby odpisovania

(B) celú v roku poskytnutia dotácie
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Obstaranie majetku z dotácie

Možnosti zaevidovania dotácie:

Dotácia na obstaranie v roku zaradenia

Dotácia na TZ v roku technického zhodnotenia

Dotácia na obstaranie po roku zaradenia (A)

Dotácia na obstaranie po roku zaradenia (B)

Dotácia na TZ po roku techn. zhodnotenia (A)

Dotácia na TZ po roku techn. zhodnotenia (B)

V prípade že je dotácia poskytnutá po roku zaradenia, alebo technického 

zhodnotenia, ale do WINTES bola zaznamená ako „poskytnutá v roku 

zaradenia“ , časť dotácie zodpovedajúcej ročnému daňovému odpisu za 

zdaňovacie obdobie v ktorom bol zaradený zahrnieme do základu dane 

spôsobom „A“ – teda rovnomerne počas zostávajúcej doby 

odpisovania
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Obstaranie majetku z dotácie

Pri uplatnení dotácie sa vždy prepočítava koeficient – podiel poskytnutej 

dotácie k výške odpisov

• Čiastočné obstaranie majetku, alebo technického zhodnotenia z dotácie
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Podklad pre účtovanie dotácií na majetok

Prehľad 52301 - Rozpustenie dotácií na majetok podľa rokov 
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Podklad pre účtovanie dotácií na majetok

Prehľad 52302 - 'Zúčtovanie dotácií na majetok v aktuálnom roku 




