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Slovenský podnikateľ-začiatočník býva zväčša skvelým profesionálom vo svojej 

oblasti podnikania. Keď však ide o aktuálnu legislatívu, stojí často pred labyrintom 

pravidiel a najmä otázok. V praxi je výzvou aj správne vystaviť či odoslať faktúru 

- čo na nej uviesť, ako ju číslovať, kedy fakturovať za cenu vrátane DPH a kedy zas 

bez.

Na príbehu programátora Martina sa naučíme základné pravidlá pre vystavovanie 

faktúr - zálohových, daňových či vyúčtovacích. Pochopíme, kedy je aj neplatiteľ 

DPH povinný registrovať sa pre DPH - v zmysle § 7a či ako plnohodnotný platiteľ 

DPH. Prejdeme si vlastne vývojom úspešného podnikateľa. Stručne si vysvetlíme, 

v ktorých situáciách fakturovať za cenu vrátane DPH a kedy DPH vynechať.

 

V tejto brožúrke uvádzame súhrn základných tipov pre pohodovú fakturáciu. 

Viac informácií nájdete na blogu SuperFaktura.sk, kde je už viac ako 200 

článkov s praktickými radami a tipmi pre podnikateľov.

Brožúru pre Vás pripravil tím SuperFaktúra.sk

v spolupráci s Peťom Furmaníkom, autorom blogu ĽudskouRečou.sk



Martin Šikovný je programátor, ktorý popri zákazkovej práci aj organizuje 

kurzy o programovaní či spolu s manželkou vyrába a predáva reklamné tričká. 

Podniká ako živnostník - teda samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Na 

začiatku nášho príbehu nie je platiteľom DPH - v jeho prípade podnikateľa, 

ktorý väčšinou poskytuje iba služby nehmotného charakteru, nie je prioritne 

výhodné dobrovoľne sa registrovať za platiteľa DPH.
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1. Ako číslovať (a nečíslovať) faktúry

• Ideálne je, ak sú faktúry číslované chronologicky vzostupne, teda narastajúcim 

spôsobom. Inými slovami: každý nasledujúci doklad (tj faktúra z nasledujúceho dátumu) 

má číslo vyššie o 1. Príklad: faktúra č. 1 z 10.1, faktúra č. 2 z 15.1, faktúra č. 3 z 30.1.

• Tvar číselného radu si môže každý podnikateľ stanoviť sám – mal by ho však samozrejme 

v celom rade dodržať. Napr. stanovený tvar VFARRRRCCC by mali mať všetky faktúry v rade 

takto: VFA2013001, VFA2013002, VFA2013003 atď.

• Tvar číselného radu teda môže obsahovať aj textové reťazce či viac kombinácií číslic 

– podstatné je, aby číslovanie slúžilo svojmu účelu, t.j. aby v nich mal praktický prehľad 

najmä samotný podnikateľ, príp. ostatné subjekty (napr. daňový úrad)

• Uvádzať v tvare číselného radu pomlčky, lomítka či iné znaky je vzhľadom na uvedené 

pravidlá v poriadku, môže to však skomplikovať párovanie – odberateľ totiž pri úhrade 

môže vo väčšine bánk uviesť ako variabilný symbol iba číslice, spárovať úhradu s faktúrou 

bude teda v prípade takto “ozdobeného” čísla faktúry potrebné ručne.

• Faktúry môžu byť číslované vo viacerých samostatných číselných radoch SuperFaktúra 

umožňuje používať niekoľko číselných radov pre každý z typov dokumentov (zálohové 

faktúry, ostré faktúry a pod.) – napr. si môžete založiť samostatné číslovanie pre 

odberateľov zo SR, samostatné pre klientov z EÚ, samostatné pre krajiny mimo EÚ. 

Prípadne iným spôbom podľa unikátnych potrieb firmy.

• Ak sa stane chyba – napr. sa jedno či viac čísiel vynechá, príp. naopak – ideálne je pridať 

nejaký doklad (písomnú informáciu), ktorým podnikateľ či jeho účtovník potvrdzujú, 

že ide o prirodzený omyl. Týmto spôsobom je možné sa vyhnúť zákonitému podozreniu 

zo strany daňovej kontroly, že firma niektoré svoje faktúry (a teda aj príjmy) nepriznala 

a nezdanila. Možnosť chyby je inak jedným z dôvodov, prečo nevystavovať faktúry či iné 

doklady ručne, ale použiť softvér. Jednou z funkcií SuperFaktúry je práve automatické 

číslovanie – každá nová faktúra má číslo predchádzajúcej faktúry zvýšené o 1.

Poradové číslo faktúry je jedným z 

povinných náležitostí každej faktúry, 

resp. každého účtovného dokladu ako 

takého. Priblížme si teda základné 

pravidlá, ktoré by mal podnikateľ 

pri číslovaní dodržať, možné chyby, 

ktorým by sa mal vyhnúť, vrátane 

niekoľkých užitočných tipov.
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• V žiadnom prípade neodporúčame zmazať faktúry, ktoré vám odberateľ neuhradil 

– zmazanie minimálne spôsobí “dieru” v číslovaní, ktorá môže vzbudiť spomenuté 

podozrenie, že ste krátili svoje príjmy a teda aj daň z príjmov či DPH. Je síce pravda, že za 

určitých okolností je podnikateľ povinný z vystavených a nezinkasovaných faktúr odviesť 

aj daň z príjmov aj DPH (bohužiaľ), zmazanie týchto faktúr nachádzajúcich sa uprostred 

číselného radu nie je však práve najšikovnejším spôsobom, ako sa zdaneniu vyhnúť.

• Rovnako nie je “kóšer” opraviť prípadnú “dieru” tým, že do nej dáme faktúru z dátumu, 

ktorý s miestom v číselnom rade vôbec nekorešponduje. Príklad: faktúra č. 1 z dátumu 

10.1, faktúra č. 2 z 15.1, faktúra č. 3 z 20.3, faktúra č. 4 z 30.1. Nie, takto radšej nie.

• Jednou z možností, ako chybu pekne a legálne zakryť, je nastaviť si číslovanie 

samostatné pre každý mesiac, resp. číslovanie podľa dátumu vystavenia. Príklady: 

septembrové faktúry 20190901, 20190902, októbrové faktúry 20191001, 20191002 alebo 

faktúra z 5.9.2019 má číslo 20190905, faktúra z 20.9.2019 má číslo 20190920. V mnohých 

z týchto prípadov je možné zabudnutú faktúru do číselného radu ľahko zaradiť. Na takéto 

číslovanie sa názory účtovníkov-profesionálov rôznia – pravdou však je, že ho účtovné 

predpisy vyslovene nepovoľujú ani nezakazujú.

“Medzery v číslovaní faktúr nemá zákon rád...”
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2. Neplatiteľ DPH: vzor faktúry

Čo je podstatné na faktúre (ne) uviesť?

• ak fakturuje neplatiteľ DPH, sumu fakturuje vždy bez DPH. Je pritom jedno, či je 

odberateľom platiteľ DPH (ako v našom príklade) alebo neplatiteľ DPH. Ak by náš Martin 

nedopatrením na faktúre DPH uviedol, v zmysle zákona je povinný ju štátu zaplatiť

• ako neplatiteľ DPH neuvádza samozrejme žiadne IČ DPH – dokonca ani vtedy, ak má IČ 

DPH pridelené ako firma registrovaná podľa § 7a zákona o DPH (uvádza ho iba pri fakturácii 

do zahraničia - o tomto si povieme o čosi neskôr). Pre istotu však môže uviesť všetky údaje 

odberateľa, napríklad aj vrátane jeho IČ DPH

• poznámku “Nie sme platiteľmi DPH”, resp. “Nie sme platcami DPH” síce žiadny zákon 

uvádzať neprikazuje, v praxi sa však používa ako jednoznačná charakteristika dodávateľa, 

resp. informácia, že odberateľ si z tejto faktúry DPH odpočítať nemôže

Martin Šikovný je zatiaľ neplatiteľom DPH. Svojim klientom fakturuje svoje 

služby za mesiac január 2019. Faktúra pre jedného z nich – zhodou okolností 

platcu DPH – vyzerá takto:

Podnikateľ, ktorý nie je platiteľom 

DPH (v praxi sa často používa výraz 

“platca”, podľa zákona sa však 

správne uvádza “platiteľ” DPH), to má 

pri fakturácii, povinných evidenciách 

či účtovníctve v každom prípade 

jednoduchšie.

Jednoducho mu vo väčšine prípadov 

odpadávajú povinnosti vyplývajúce 

zo zákona o DPH a podlieha len 

pravidlám zákona o účtovníctve. Ako 

má teda vyzerať faktúra vystavená 

neplatiteľom DPH?
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obr: ukážka faktúry neplatiteľa DPH

Pozor: ak má podnikateľ pridelené IČ DPH ako firma registrovaná podľa § 7a, resp. podľa 

§7 zákona o DPH (k tomuto sa dostaneme neskôr), nie je plnohodnotným platiteľom DPH. 

Faktúru do zahraničia vystavuje už vrátane náležitostí podľa zákona o DPH – t.j. uvádza na 

nich práve toto IČ DPH a niektoré iné náležitosti. V princípe však DPH k svojim dodávkam 

nefakturuje.

Martin získal a vyfakturoval svoje prvé zákazky. Jeho kamarát, už skúsenejší 

podnikateľ, mu však poradil, aby si - v prípadoch, keď to bude možné - časť 

peňazí vypýtal vopred: ako zálohu. Vyhne sa tak prípadnému riziku, že mu 

odberateľ za jeho služby nezaplatí a z prípadnej faktúry bude musieť zaplatiť 

daň z príjmov. SZČO sú totiž na daňové účely povinní evidovať všetky svoje 

vystavené faktúry vrátane ich úhrad a po prípadnom skončení podnikania 

(prípadne prechode na eseročku) nehradené faktúry zdaniť, akokeby peniaze 

predsa len dostali. Martin sa rozhodol skúsiť fakturovať peniaze vopred v 

prípade predaja svojich programátorských kurzov. Aké zásady by mal dodržať?
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3. Zálohové (proforma) faktúry: niekoľko 
zásad, ako ich vystaviť

• ako informácia pre zaplatenie preddavku, t.j. platby pred samotným poskytnutím 

služby či dodaním tovaru. Firma-dodávateľ si ňou pýta platbu vopred – v celkovej výške 

alebo aspoň v čiastočnej výške. Na zálohovej faktúre uvedie základné údaje: číslo účtu, 

variabilný symbol či svoje firemné údaje.

• v praxi sú často aj spôsobom, ako sa vyhnúť dopadom nezaplatenia faktúry ako takej, 

teda nezaplatenia sumy za dodané tovary či služby. Preddavková faktúra je len podkladom 

k zaplateniu platby, nevstupuje do účtovníctva či daní ani do evidencie DPH (eviduje sa len 

pomocne a technicky). Ak platba nepríde, nedeje sa nič a fakturovanú sumu nie je potrebné 

zdaňovať. Ak zákazník fakturovaný, resp. požadovaný preddavok uhradí, vystavuje sa 

“ostrý” doklad – postup sa však líši v závislosti od toho, či ho vystavuje platiteľ alebo 

neplatiteľ DPH (uvedieme si ho o čosi neskôr).

Či už pre jeden alebo druhý dôvod, fakturanti a podnikatelia-samofakturanti by pre vlastnú 

pohodu mali rešpektovať aspoň tieto jednoduché zásady:

• na zálohovej faktúre by sa nemal objaviť popis konkrétnej dodávky tovaru či služby. 

Postačí “preddavok”, resp. “fakturujeme Vám preddavok na služby v mesiaci máj 2019″”. 

Veď k dodaniu ešte nedošlo, text “Účasť na školení dňa …..” alebo “fakturujeme Vám za 

100 ks tovaru” by preto pôsobili zvláštne.

• rovnako sa neuvádza ani dátum dodania – ako môžete vedieť dátum dodania niečoho, čo 

ešte nebolo dodané? Uvádza sa len dátum splatnosti a dátum vystavenia faktúry.

Zálohová, príp. preddavková či 
proforma faktúra nie je v podstate 

faktúrou, aj keď to podľa názvu možno 

tak vyzerá. Ide len o akýsi podklad k 

platbe, resp. výzvu či dokument, 

prostredníctvom ktorého dodávateľ 

požaduje od odberateľa platbu vopred. 

Preddavkové faktúry teda sa v praxi 

vystavujú najmä:
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Preddavkové faktúry teda sa v praxi 

vystavujú najmä:

• dátum vystavenia by mal byť samozrejme nižší než bude skutočný dátum dodania 

daného produktu. Veď ju vystavujeme ešte pred samotnou dodávkou. Príklad: vystavenie 

zálohovej faktúry 11.6, úhrada 15.6., dodávka tovaru či služby 20.6., vystavenie ostrej 

faktúry 25.6., dátum dodania na ostrej faktúre 20.6.

• z dôvodu prehľadnosti pre firmu a rovnako aj pre bezproblémovosť pri kontrole v prípade 

neuhradenia by zálohové faktúry mali mať samostatný číselný rad. V SuperFaktúre majú 

zálohové faktúry prednastavený samostatný číselný rad, odlišný od číslovania ostrých 

faktúr – tvar oboch číselných radov je možné si samozrejme zmeniť. 

• suma na zálohovej faktúre sa v prípade platiteľov DPH nerozpisuje na základ DPH a 

samotnú DPH. Stále totiž ide len o neúčtovný a nedaňový doklad, ktorým dodávateľ 

požaduje platbu vopred. Až v prípade jeho úhrady “ide do tuhého” a dodávateľ – či už je 

platiteľom DPH alebo ním nie je – vystaví vyúčtovaciu faktúru ako ostrý účtovný a daňový 

doklad. Pozor: ak je na faktúre - aj keď náhodou - vyčíslená suma DPH, túto DPH treba 

odviesť a doklad sa stáva daňovým

“Neplaťte dane, ak vám zákazník faktúru neuhradil. 

Používajte zálohové faktúry.”
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4. Vystavenie zálohovej a ostrej faktúry – 
príklad pre neplatiteľa DPH

Ako presne teda Martin - ako neplatiteľ DPH - pri vystavení zálohovej faktúry 

postupoval? Pozrime si to podrobnejšie.

V dňoch 2.-3.6.2019 Martin organizuje 2-dňový seminár na tému “Základy programovania za 

48 hodín”. Účastnícky poplatok, teda cena je 100 EUR na osobu. Každému účastníkovi, ktorý 

sa zaregistruje vopred, pošle vystavenú zálohovú faktúru. 20.5.2019 zaslal zálohovú faktúru 

č. ZAL19001 slečne Zuzane Peknej.

obr: zálohová faktúra neplatiteľa DPH
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Dátum dodania sa na faktúre neuvádza – služba ešte nebola dodaná.

Odberateľ – slečna Zuzana – uhradí zálohovú faktúru č. ZAL19001 dňa 25.5.2019. V tento 

deň zinkasuje Martin na svoj bankový účet sumu 100 EUR, ktorú spáruje so zálohovou 

faktúrou č. ZAL19001 - pre svoj prehľad označí faktúru ako uhradenú.

V dňoch 2.-3.6.2019 uskutoční seminár, na ktorom sa zúčastní aj avizovaná Zuzana. Po jeho 

skončení vystaví každému účastníkovi – teda aj Zuzane – ostrú vyúčtovaciu faktúru. A to 

takto:

 obr: Ostrá faktúra vystavená z uhradenej zálohovej faktúry

Fakturovaná suma 100 EUR je “Uhradená zálohovou faktúrou ZAL15001 ″”, suma na úhradu 0 

EUR.

Vyúčtovacia faktúra je riadny “ostrý” účtovný doklad, ktorý potvrdzuje dodanie služby 

(uskutočnenie seminára) a úhradu účastníckeho poplatku. Na jeho základe si slečna Zuzana 

môže uplatniť uhradený poplatok za seminár ako svoj daňový náklad. A to aj v prípade, že 
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suma k úhrade danej faktúry je nulová – takýto rozpis vlastne podrobne uvádza, ako daná 

situácia prebehla: Martin najprv vystavil zálohovú faktúru ZAL19001, potom zinkasoval 

platbu a neskôr dodal službu.

A čo v prípade, ak by si slečna Zuzana účasť na seminári rozmyslela a zálohovú faktúru 

by neuhradila? Nestalo by sa nič: Martin by vystavenú ZAL19001 len ďalej evidoval ako 

neuhradenú, nevystavil by ostrú faktúru a sumu 100 EUR – ktorú nezinkasoval – by v 

žiadnom prípade nemusel zdaniť.

Martin je v tejto chvíli stále SZČO, ktorý nie je platiteľom DPH a s DPH nemá 

ako podnikateľ vlastne nič spoločné (okrem toho, že svoje podnikateľské 

vstupy nakupuje často za cenu vrátane DPH - podobne ako súkromné osoby). 

V máji si však jeho služby objednal podnikateľ z Českej republiky. V tejto chvíli 

už “DPH” neujde - i keď ho ovplyvní iba trochu. Väčšina podnikateľov, ktorí 

dodávajú alebo nakupujú služby do/z EÚ, sú totiž povinní registrovať sa pre 

DPH v zmysle § 7a zákona o DPH.
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5. Poskytujete služby odberateľom z krajín 
EÚ? Ste povinní sa registrovať pre DPH

Pre tento typ podnikateľov prikazuje zákon o DPH povinnú registráciu za “osobu 

registrovanú podľa § 7a zákona o DPH”. Teda v tomto prípade nie je na výber – ak 

podnikateľ podmienky spĺňa, registrovať sa je povinný. Registrovaný podnikateľ, resp. 

firma dostane od daňového úradu slovenské IČ DPH, ktoré bude používať pri obchodovaní 

s partnermi mimo SR a uvádzať ho na faktúrach, výkazoch a priznaniach týkajúcich sa DPH. 

Spolu s číslom “dostáva” aj balík povinností, ktorí je však výrazne menší, než povinnosti 

“plnohodnotného” platiteľa DPH.

Podstatným je “miesto dodania služby”

Registrovať sa v zmysle § 7a zákona o DPH je podnikateľ povinný:

• ak dodá – t.j. poskytne – službu odberateľovi z krajín EÚ, ak miesto dodania je v krajine 

odberateľa, pričom DPH z tohto obchodu platí zahraničný odberateľ

• ak prijme – t.j. kúpi – službu od dodávateľa z EÚ, ktorej miesto dodania je v SR a DPH platí 

slovenský odberateľ.

Povinnosť registrácie sa však netýka všetkých druhov služieb, ale len väčšiny z nich. 

Dôležitým pojmom je v tomto prípade “miesto dodania služby” – ide teda len o služby, 

ktorých miesto dodania sa určí v zmysle všeobecného pravidla uvedeného v § 15 ods. 1 

zákona o DPH a nachádza sa v krajine odberateľa. Vo všeobecnosti ide o služby medzi 2 

podnikateľmi (dodávateľ aj odberateľ sú podnikateľmi sídliacimi v rôznych krajinách EÚ) 

a v praxi môže ísť napr. o rôzne poradenské, reklamné či programátorské služby. Dobrým 

príkladom z praxe pre poskytnutie služby je predaj reklamy Google Adsense, príkladom pre 

Podnikatelia sa často domnievajú, 

že DPH sa týka iba veľkých firiem 

s veľkým obratom resp. firiem 

obchodujúcich s tovarom, ktorí si 

môžu uplatniť odpočítanie DPH. Že 

existuje len výber “platiteľ DPH” 

vs. “neplatiteľ DPH”. DPH sa však 

za určitých okolností týka väčšiny 
podnikateľov, ktorí poskytujú služby 
a ich klienti alebo dodávatelia sú z 
krajín EÚ.
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prijatie služby môže byť Google Adwords či Facebook reklama. Za službu sa však nepovažuje 

len takéto “priame” poskytnutie určitého výkonu, ale aj predaj digitálnych produktov (on-

line kurzov, aplikácií či šablón) - pre tie však platia zas o trochu rozdielne pravidlá.

Naopak – podnikateľ sa v zmysle § 7a registrovať nemusí, ak poskytol či prijal napr. služby 

vzťahujúce sa na nehnuteľnosť či reštauračné a stravovacie služby (prípadné iné služby, 

ktorých miesto dodania sa určí podľa osobitných pravidiel). Je však možné, že je povinný sa 

registrovať v krajine svojho odberateľa. Presné určenie miesta dodania  – a teda aj povinnosti 

registrácie – v praxi závisí od konkrétneho typu služby. V menej jasných prípadoch je teda 

ideálne konzultovať postup s účtovníkom, ekonómom, daňovým poradcom či Finančným 

riaditeľstvom SR.

Žiadosť o registráciu podľa § 7a a nemusí podať firma, ktorá už je registrovaná podľa § 7.

Aj živnostník či eseročka

Povinnosť prípadnej registrácie pre DPH za uvedených podmienok sa samozrejme týka 

každej firmy bez ohľadu na právnu formu – teda nielen podnikateľa-SZČO, ale rovnako aj 

eseročky či inej obchodnej spoločnosti. Niekedy sa totiž stáva, že si podnikatelia spájajú 

DPH s eseročkou na spôsob “prechod na eseročku znamená automaticky platiteľstvo DPH”. 

Nie, právna forma podnikania pri DPH nerozhoduje.

Predaj tovaru do EÚ registráciu nevyžaduje

Uvedené pravidlá platia pre služby – teda pre podnikateľov, ktorí dodávajú resp. jednorazovo 

dodajú službu. Podobná registrácia sa netýka predaja tovaru – teda predaja hmotných 

produktov, ktoré je potrebné zaslať alebo prepraviť do krajín EÚ. Väčšina obchodníkov s 

tovarom sa však registruje za “plnohodnotných” platiteľov DPH, keďže pri obchodovaní 

je to pre nich výhodnejšie (či už ide o dobrovoľnú registráciu alebo povinnú registráciu na 

základe dosiahnutia obratu).

Martin teda poskytol službu do Českej republiky a teraz si ju ide vyfakturovať. 

Na rozdiel do faktúry pre odberateľa zo Slovenska mu na nej pribudne 

niekoľko náležitostí - nie je to však nič desivé ani neprekonateľné.
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6. Faktúra za služby do EÚ: vzor

Režim fakturácie do zahraničia či napríklad režim DPH závisí často od viacerých faktorov: 

napr. od krajiny sídla odberateľa (EÚ, tretie krajiny), postavenia odberateľa (platiteľ 

DPH, podnikateľ bez DPH, nepodnikateľ), od toho, či ide o dodávku tovaru alebo služby 

alebo od postavenia dodávateľa (platiteľ DPH, osoba registrovaná v zmysle § 7a, pre DPH 

neregistrovaný). O čosi podrobnejšie si ich prejdeme v tipe č. 10 “Kedy fakturovať s DPH a 

kedy bez”. V každom prípade sa zahraničná faktúra od tej “čisto” slovenskej v niektorých 

bodoch odlišuje. Ako príklad si vezmeme faktúru za službu s miestom dodania v EÚ, ktorý 

českému platiteľovi DPH  vystavil slovenský podnikateľ, registrovaný pre DPH podľa § 7a.

Aké sú rozdiely, resp. na čo nezabudnúť?

• uviesť  IČ DPH slovenského dodávateľa – uvádza ho nielen podnikateľ registrovaný pre 

DPH v zmysle § 7a, ale aj plnohodnotný platiteľ DPH (toto majú spoločné). Práve podnikateľ 

registrovaný podľa § 7a uvádza na rozdiel od “čisto” slovenských faktúr svoje IČ DPH. 

SuperFaktúra zadané IČ DPH nahodí automaticky v prípade, ak je odberateľ z krajiny EÚ. 

• uviesť IČ DPH odberateľa – niekedy môže byť výzvou identifikovať správne IČ DPH 

zahraničnej firmy (napr. české firmy označujú číslo pre DPH skratkou “DIČ”, rovnakou 

ako Slováci označujú základné číslo daňovníka), toto číslo však vždy začína reťazcom 

označujúcim štát (napr. “CZ”) a je ho možné overiť na webe Európskej komisie, resp. 

Finančnej správy.

• sumu DPH: nula – službu fakturuje neplatiteľ DPH (Martin je síce pre DPH registrovaný, 

stále však nie je platiteľom DPH) a v našom prípade ide o službu s miestom dodania v 

Česku. DPH teda platí odberateľ, slovenský dodávateľ teda uvedie sadzbu DPH “0 (nula)” 

a službu fakturuje bez DPH. Dodávku uvádza v súhrnnom výkaze.

• formulka o prenesení daňovej povinnosti na odberateľa – je povinnou náležitosťou, ktorá 

hovorí práve o tom, že dodávku zdaňuje odberateľ. SuperFaktúra pri zahraničných faktúrach 

Firme registrovanej pre DPH podľa § 7a 

pribudne niekoľko povinností - napr. 

podávanie štvrťročného súhrnného 

výkazu prípadne samozdanenie 

prijatej služby slovenskou DPH. 

Ďalšou z nich je správne vystavenie 
faktúry pri každom poskytnutí služby 
odberateľovi z EÚ.
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vystavených firmou registrovanou podľa § 7a zákona o DPH do faktúry automaticky doplní 

formulku “Dodanie tovaru je oslobodené od dane. Dodanie služby podlieha preneseniu 

daňovej povinnosti.”

obr: Faktúra vystavená pre klienta z EU

Tieto náležitosti sa netýkajú len podnikateľa registrovaného pre DPH podľa § 7a, ale aj 

podnikateľa, ktorý je plnohodnotným platiteľom DPH. Dokonca aj on vo väčšine prípadov 

fakturuje do EÚ za sumu bez DPH - výnimkou sú niektoré typy služieb, ktoré si prejdeme v 

tipe č.10 “Kedy fakturovať s DPH a kedy bez”.

No a postupne sa dostávame k situácii, keď Martin stojí zoči-voči postaveniu 

platiteľa DPH. Tým, čo ho k nemu dovedie, je jeho podnikateľský úspech - 

inými slovami príjmy, resp. obrat. Ten si totiž musí kontrolovať z mesiaca na 

mesiac sám.
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7. Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa 
DPH si musí každý podnikateľ sledovať sám

Pri sledovaní obratu platia tieto pravidlá:

• obrat sa sleduje za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov – t.j. nejde o 

kalendárny rok, ale o akékoľvek obdobie 12 mesiacov (napr. od 1.6.2019 do 31.5.2020)

• žiadosť o registráciu je firma povinná podať do 20. dňa po skončení mesiaca, v ktorom bol 

daný obrat dosiahnutý

• ak daná firma dosiahne obrat 49 790 EUR za obdobie kratšie ako 12 mesiacov, podať žiadosť 

o registráciu je povinná do 20. dní po skončení mesiaca, v ktorom dosiahla tento obrat – 

napr. ak dosiahne kumulovaný obrat 50 000 EUR za obdobie od 1.3.2019 do 31.5.2019, je 

povinná podať žiadosť do 20.6.2019

• sleduje sa hodnota dodaných tovarov a služieb. Inak povedané: sumy na faktúrach, bez 

ohľadu na to, či ich odberateľ uhradil alebo nie. Z tohto dôvodu sa v praxi pre jednoznačnosť 

odporúča uvádzať na každej jednej faktúre dátum dodania daného obchodu. Uvedené 

pravidlo platí pre všetky subjekty rovnako - teda aj pre eseročky a iné právnické osoby 

či živnostníkov a iné SZČO. Sumy na zálohových faktúrach sa však do obratu nepočítajú.

• do obratu sa počítajú len dodávky tovaru a služieb s miestom dodania v SR. Inými 

slovami: do sledovaného obratu sa počítajú všetky dodávky tovaru, ktorý slovenský 

dodávateľ prepravil alebo odoslal do zahraničia či dodávky služieb s miestom dodania v 

SR (napr. školenia uskutočnené v SR). Služby s miestom dodania v zahraničí sa do obratu 

nepočítajú - Martin teda do sledovaného obratu nepočíta svoje dodávky programovacích 

služieb podnikateľom z Českej republiky.

Platiteľom DPH sa slovenský 

podnikateľ môže stať dobrovoľne 

(napr. z dôvodu tlaku zo strany 

odberateľov či možnosti DPH si 

odpočítať), no zároveň aj povinne. 

Základným dôvodom pre povinnú 

registráciu je dosiahnutie obratu 

49 790 EUR za 12 po sebe idúcich 
kalendárnych mesiacov, príp. za 

kratšie obdobie. Tento obrat, resp. 

jeho dosiahnutie, si v jednotlivých 

mesiacoch musí sledovať každý 

podnikateľ sám.
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Vysvetlime si to na príklade nášho programátora Martina. Martin začal podnikať v januári 

2019. Za prvý polrok 2019 svojim odberateľom vyfakturoval tieto sumy:

· január 2019

· február 2019

· marec 2019

· apríl 2019

· máj 2019

· jún 2019

8 000 EUR

10 000 EUR

12 000 EUR

7 000 EUR

13 000 EUR (z toho dodávka služieb odberateľovi z Českej republiky 

10 000 EUR) 

10 000 EUR

Keď kumulovane spočíta obraty, sumu 49 790 EUR síce dosiahol už v máji 2019, no keďže 

dodávka s miestom dodania v ČR sa do sledovanej sumy nepočíta, registrovať sa za platiteľa 

DPH Martin povinný nebol. Až v júni 2019 dosiahol jeho kumulovaný obrat sumu 50 000 EUR. 

Žiadosť o registráciu za platiteľa DPH je povinný podať do 20. júla 2019.

To, čo sa do obratu počíta a čo nie, pomerne presne špecifikuje zákon o DPH. Do obratu sa 

počítajú dodávky, ktorých “miesto dodania” (v rámci DPH dôležitý pojem) sa nachádza v 

SR či napríklad aj väčšina dodávok oslobodených od DPH. Naopak, nepočítajú sa sem napr. 

niektoré príležitostné dodávky – napr. príležitostne predaný hmotný majetok okrem zásob 

a nehmotný majetok firmy. O čosi podrobnejšie sme to uviedli v článku “Obrat pre povinnú 

registráciu za platiteľa DPH: čo sa doňho počíta a čo nie“ na blogu SuperFaktúry.

“Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH si 

musí každý podnikateľ sledovať sám.”
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Povedali o SuperFaktúre:

Martin sa teda od neplatiteľa DPH cez firmu registrovanú pre DPH podľa § 7a 

zákona o DPH (v praxi často nazývanú ako “čiastočný platiteľ DPH”) dostal na 

základe svojich úspechov a obratu až k plnohodnotnému platiteľovi DPH. Čo 

sa mu teda pri fakturácii mení? Najmä obchody v rámci SR bude fakturovať 

za cenu vrátane DPH, pre dodávky do zahraničia platia trochu iné pravidlá. 

Ukážeme si teraz, ako sa mení postup fakturácie pri inkase zálohy vopred 

v porovnaní s Martinom ako neplatiteľom DPH. Tentoraz sa môže stať, že v 

určitých situáciách vystaví k jednému obchodu až tri, prípadne viac dokladov.

Vďaka SuperFaktúre šetríme kvantum času a nákladov, ktoré vieme investovať 
do rozvoja podnikania.

Ing. Michal Král  |  Pricemania

Na SuperFaktúre oceňujem najmä jej jednoduchosť, stabilitu a ľahkú orientáciu. 
Keď v nej niečo potrebujem spraviť, viem, že to bude hneď hotové :) 

Igor Fratrič  |  Sli.do

Keď sme to porovnali so stavom, keď nám faktúry vystavovali účtovníci, 
SuperFaktúra je 10x lacnejšia a 10x rýchlejšia.

Ján Laurenčík  |  Basta Digital

Aj vďaka prepojeniu SuperFaktúry s našim interným CRM systémom sa stal 
futbaltour.sk jednotkou na trhu, zájazdy predávame v 8 krajinách.

Kristián Ravinger  |  FutbalTour.sk

SuperFaktúru máme veľmi radi, dobre sa nám používa. Oceňujeme na nej aj 
automatické posielanie faktúr poštou a možnosť napojenia cez API.

Filip Glasa  |  Finstat.sk
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8. Platiteľ DPH je povinný platiť DPH aj z 
prijatej zálohy – ako na to?

Začiatkom júla 2019 prijal Martin od svojho odberateľa objednávku na tvorbu interného 

redakčného systému v celkovej sume 3 000 EUR. Hotový produkt dodá až neskôr. Od svojho 

odberateľa si však vyžiadal časť peňazí vopred – 5. júla 2019 vystavil zálohovú faktúru 

(neostrú), ktorou od odberateľa požaduje 1 000 EUR. Zálohová faktúra slúži predovšetkým 

ako podklad k platbe pre dodávateľa a nie je ostrým dokladom pre DPH – sadzbu DPH teda 

Martin neuvedie, t.j. fakturuje sumu 1 000 EUR bez vyčíslenia DPH.

Slovenská firma,  ktorá je 

plnohodnotným platiteľom DPH 

v SR, platí vo všeobecnosti DPH z 

tovarov a služieb, ktoré dodal svojim 

slovenským odberateľom. Inými 

slovami: každú dodávku fakturuje 
za cenu vrátane DPH. DPH je pritom 

vypočítaná v sadzbe 20% alebo 10% 

zo základu DPH, t.j. sumy dodávky. 

Okrem definitívneho predaja svojho 

produktu však platí DPH aj z prijatého 
preddavku/zálohy, t.j. v prípade, ak od 

svojho odberateľa čosi zinkasuje ešte 

pred samotnou dodávkou. Popíšeme 

si teda postup, pri fakturácii a platení 

DPH z prijatej zálohy, ktorú od svojho 

odberateľa prijme platiteľ DPH.
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8. Platiteľ DPH je povinný platiť DPH aj z 
prijatej zálohy – ako na to?

Začiatkom júla 2019 prijal Martin od svojho odberateľa objednávku na tvorbu interného 

redakčného systému v celkovej sume 3 000 EUR. Hotový produkt dodá až neskôr. Od svojho 

odberateľa si však vyžiadal časť peňazí vopred – 5. júla 2019 vystavil zálohovú faktúru 

(neostrú), ktorou od odberateľa požaduje 1 000 EUR. Zálohová faktúra slúži predovšetkým 

ako podklad k platbe pre dodávateľa a nie je ostrým dokladom pre DPH – sadzbu DPH teda 

Martin neuvedie, t.j. fakturuje sumu 1 000 EUR bez vyčíslenia DPH.

Slovenská firma,  ktorá je 

plnohodnotným platiteľom DPH 

v SR, platí vo všeobecnosti DPH z 

tovarov a služieb, ktoré dodal svojim 

slovenským odberateľom. Inými 

slovami: každú dodávku fakturuje 
za cenu vrátane DPH. DPH je pritom 

vypočítaná v sadzbe 20% alebo 10% 

zo základu DPH, t.j. sumy dodávky. 

Okrem definitívneho predaja svojho 

produktu však platí DPH aj z prijatého 
preddavku/zálohy, t.j. v prípade, ak od 

svojho odberateľa čosi zinkasuje ešte 

pred samotnou dodávkou. Popíšeme 

si teda postup, pri fakturácii a platení 

DPH z prijatej zálohy, ktorú od svojho 

odberateľa prijme platiteľ DPH.

6. júla 2019 mu odberateľ tento preddavok uhradil. Keďže ku koncu augusta nebude podľa 

všetkého dohodnutá dodávka hotová, Martin je ako platiteľ DPH povinný preddavok 

zdaniť. Do 15 dní od inkasa preddavku – tj do 21. júla 2019 – je povinný vystaviť 

“dépéháčkovú” faktúru k prijatému preddavku. Teda faktúru s náležitosťami zo zákona o 

DPH. V SuperFaktúre vystaví “Daňový doklad k prijatej platbe” – túto možnosť ponúkne 

SuperFaktúra ihneď po zadaní úhrady od klienta.

(Pre istotu: ak bol preddavok uhradený v prvej polovici mesiaca, “dépéháčkovú” faktúru stačí 

vystaviť do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol preddavok prijatý).

Faktúru, t.j. daňový doklad k prijatej platbe vystaví 7. júla 2019, t.j. stále v zákonnom 

termíne. Ako “dátum dodania” uvedie deň inkasa platby – teda 6. júl 2019. Dátum splatnosti 

je nepodstatný, platba už totiž uhradená bola – uvedie teda deň vystavenia faktúry.

obr: Daňový doklad k prijatej platbe
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SuperFaktúra prijatú platbu 1 000 EUR “rozbije” na základ DPH a samotnú DPH. Výsledkom 

je základ DPH 833,33 EUR a DPH, ktorá tvorí 20% z tohto základu – teda 166,67 EUR.

10. augusta 2019 Martin redakčný systém definitívne dodal svojmu odberateľovi. Potrebuje 

vystaviť vyúčtovaciu faktúru. Stačí mu otvoriť “Daňový doklad k prijatej platbe”, t.j. faktúru 

2019037 a vystaviť z neho “Vyúčtovaciu faktúru”.

SuperFaktúra opäť rozdelí celkovú sumu, zostávajúcu fakturovanú sumu či znova aj 

odpočítavanú sumu už zdaneného preddavku na základ DPH a DPH. Celková suma je 3 000 

EUR, vopred uhradený preddavok 1 000 EUR a zostávajúca suma na úhradu je 2 000 EUR. 

Faktúru vystaví 2 dni po dodaní systému – teda stále v zákonnom limite 15 dní od dodania 

služby:

obr: Vyúčtovacia faktúra
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Zobrazenie v daňovom priznaní k DPH

Martin je mesačným platiteľom DPH, do daňového priznania k DPH za júl 2019 uvedie teda 

len prijatý preddavok – t.j. základ DPH 833,33 EUR a DPH 166,67 EUR. Do daňového priznania 

za august 2019 uvedie zvyšnú sumu z vyúčtovacej faktúry – základ DPH 1 666,67 EUR a DPH 

333,33 EUR.

Ak by išlo o podnikateľa, ktorý je štvrťročným platiteľom DPH uvedie obchod – teda prijatý 

preddavok aj vyúčtovaciu faktúru – do daňového priznania za III. štvrťrok 2019.

Prečo “Daňový doklad k prijatej platbe”?

Daňový doklad k prijatej platbe je platiteľ DPH povinný vystaviť do 15 dní od prijatia 

zálohy - ak teda zároveň do týchto 15 dní nedošlo k definitívnej dodávke - alebo do konca 

kalendárneho mesiaca, v ktorom zálohu prijal. V našom príklade Martin preddavok prijal 

6.7.2019 a k dodávke a následnému vyúčtovaniu došlo až 10.8.2019 - uplynulo teda viac 

ako 15 dní. Na základe vystaveného daňového dokladu uvedie DPH z prijatej zálohy v 

daňovom priznaní k DPH. Ak by sa však napr. celý obchod - t.j. inkaso zálohy aj dokončenie 

služby - uskutočnilo v rámci 15 dní (teda dátumom dodania služby by bolo napr. 15.7.2019), 

daňový doklad by Martin nemusel vystaviť a postačila by len jedna vyúčtovacia faktúra s 

rozpisom DPH a uvedením dátumu prijatia preddavku (postup je teda podobný ako v prípade 

neplatiteľa DPH).

“Vyúčtovaciu faktúru, resp. daňový doklad k prijatej 

platbe, vystavte do 15 dní od prijatia zálohy, alebo do 

do konca kalendárneho mesiaca, v korom ste zálohu 

prijali.”
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9. Dobropis: vzor a niekoľko pravidiel

Dobropis, resp. “doklad o oprave základu dane” vystavuje platiteľ DPH (a aj neplatiteľ DPH):

• pri vrátení tovaru odberateľovi – čiastočnom alebo úplnom (napr. z dôvodu reklamácie)

• pri zrušení dodávky tovaru alebo služby (“Toto som si neobjednal”)

• pri dodatočnom znížení ceny – napr. z dôvodu množstevnej zľavy po odobraní určitého 

množstva tovaru

Martin Šikovný dodal dňa 3. júla 2019 svojmu klientovi 200 ks reklamných tričiek, faktúru 

vystavil o deň neskôr:

Faktúra je riadnym dokladom, ktorým 

svojim klientom fakturujete sumu 

za dodaný tovar či službu. Dobropis 

je ľudový pojem pre doklad, ktorým 
pôvodne fakturovanú cenu znižujete. 

Zákony v súčasnosti nepoznajú pojem 

“dobropis” a v praxi existuje dokonca 

určitý zmätok, kedy sa dobropis 

používa a kedy nie.
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Príklad 1 – reklamácia časti dodávky

Klient ATB, s.r.o. po prevzatí tovaru reklamoval 20 ks tričiek – tričká vrátil a žiadal peniaze 

späť. Martin teda vystavil dobropis – dátumom vystavenia a dodania bol v tomto prípade deň 

vrátenia tovaru 7. júla 2019. Faktúru môže vystaviť aj neskôr – do 15 dní od konca mesiaca, 

v ktorom nastala oprava. Na rozdiel od riadnej faktúry je v prípade dobropisu podstatným 

dátum vystavenia – podľa tohto dátumu vchádza dobropis do správneho daňového priznania 

k DPH.

obr: Dobropis na reklamované tričká

Ako forma úhrady je v dobropise nastavený “Vzájomný zápočet” – keďže pôvodnú faktúru 

ešte klient neuhradil, obe doklady sa započítajú a klient uhradí Martinovi len rozdiel, t.j. 648 

EUR. Ak by odberateľ reklamoval tovar až po úhrade pôvodnej faktúry za tovar, dobropis mu 

Martin uhradí prevodom alebo inak (“Forma úhrady”).
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Príklad 2 – dodatočná zľava na už odobratý tovar

Martin rovnako ako v predchádzajúcom prípade vystavil pôvodnú faktúru na 200 ks tričiek. 

Počtom 200 ks prekročil odberateľ ATB, s.r.o. zmluvne dohodnutý objem kusov – dodávateľ 

Martin mu teda dodatočne poskytne zľavu v sume 0,20 EUR bez DPH na kus. Vystaví teda 

dobropis:

 obr: Dobropis so zľavou

“Dobropis použite pri vrátení tovaru, zrušení 

objednávky, alebo dodatočnej zľave.”
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10. Kedy fakturovať s DPH a kedy bez?

Predaj tovaru a služby v rámci SR

Faktúra vystavená slovenskému odberateľovi sa vystavuje za cenu vrátane DPH. A to bez 

ohľadu na to, či odberateľom je podnikateľ-platiteľ DPH, podnikateľ-neplatiteľ DPH alebo 

súkromná osoba.

V niektorých konkrétnych obchodoch sa však povinnosť platiť DPH prenáša na slovenského 

odberateľa - dodávateľ teda fakturuje za cenu bez DPH a DPH platí formou samozdanenia 

jeho odberateľ. Ide hlavne o niektoré presne určené stavebné práce a dodávku tovaru s 

inštaláciou/montážou, dodanie kovového odpadu a šrotu alebo dodanie nehnuteľnosti 

neoslobodenej od DPH, tj ktorú slovenský dodávateľ fakturuje slovenskému odberateľovi za 

cenu vrátane DPH (teda rozhodol sa uplatniť DPH).

Faktúra vystavená slovenskému odberateľovi týkajúca sa dodávky oslobodenej od DPH sa 

vystavuje za cenu bez DPH. V podnikateľskej praxi môže ísť najčastejšie o faktúru za predaj 

nehnuteľnosti po 5 rokoch od prvej kolaudácie alebo prenájom nehnuteľnosti (pri prenájme 

podnikateľovi sa však podnikateľ môže rozhodnúť, že ho bude fakturovať za cenu vrátane 

DPH – kvôli jednoduchšiemu odpočítaniu DPH) prípadne sprostredkovanie finančných 

produktov a poistenia.

Predaj tovaru do EÚ

Faktúra vystavená odberateľovi do EÚ za predaj tovaru, ak bol tovar odoslaný alebo 

prepravený do krajiny odberateľa a odberateľ oznámil svoje IČ DPH v krajine, do ktorej bude 

tovar dodaný, sa vystavuje za cenu bez DPH. Predaj tovaru za týchto podmienok je oslobodený 

od DPH (DPH platí odberateľ v krajine dodania tovaru). Pri fakturácii v SuperFaktúre 

Obchodovanie s rôznymi krajinami 

sveta je dnes už do veľkej miery 

jednoduché. Jednou z akýchsi 

psychologických bariér sú však 

trochu zložité pravidlá cezhraničnej 

fakturácie, ľudovo povedané 

“byrokracia”. V ktorej situácii a komu 

fakturovať za cenu vrátane DPH, kedy 

zas DPH platí odberateľ alebo sa DPH 

neplatí vôbec? Uvádzame základný 

orientačný prehľad – tentoraz sa týka 

len firiem, ktoré sú plnohodnotnými 
platiteľmi DPH.
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odporúčame zaškrtnúť “Prenesená daňová povinnosť” – SuperFaktúra automaticky doplní 

povinné klauzulky*.

Faktúra vystavená odberateľovi do EÚ za predaj tovaru, ak bol tovar odoslaný alebo 

prepravený do krajiny odberateľa a odberateľ svoje IČ DPH neoznámil, slovenský platiteľ 

DPH fakturuje za cenu vrátane slovenskej DPH. Môže ísť o predaj firme, ktorá vo svojej 

krajine nie je registrovaná pre DPH ako aj predaj súkromnej osobe.

Predaj služby do EÚ

Pri väčšine služieb dodávaných podnikateľom platí prenos daňovej povinnosti na 

odberateľa – faktúra sa teda vystaví za cenu bez DPH vrátane povinnej klauzuly o prenose 

daňovej povinnosti*. Programovanie, rôzne webové služby, predaj reklamy, konzultácie – to 

sú len niektoré z nich, takýchto typov služieb však môže byť veľmi veľa.

Rovnaké služby dodávané súkromným osobám alebo podnikateľom bez národného IČ DPH, 

sa zdaňujú v SR. Platiteľ DPH teda službu fakturuje za cenu vrátane slovenskej DPH.

Niektoré špecifické služby sa zdaňujú na Slovensku (ich miesto dodania je vždy na Slovensku) 

a preto sú fakturované so slovenskou DPH bez ohľadu na to, kto je odberateľom. Pri 

posudzovaní zdaňovania služby je vždy podstatným zložito zisťované “miesto dodania”. V 

stručnosti ide o tieto služby:

• služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, ktorá sa fyzicky nachádza na území SR – napr. 

ubytovanie, stavebné a projekčné práce a pod.

• krátkodobý prenájom dopravných prostriedkov, ak sa daný dopravný prostriedok prenajal 

na území SR

• vstupné na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a podobné služby 

uskutočnené na území SR a dodané odberateľom podnikateľom

• doprava osôb vykonaná na území SR

• reštauračné a stravovacie služby poskytnuté na území SR prípadne poskytnuté na lodiach, 

lietadlách a vlakoch začínajúcich svoju cestu na území SR

Zároveň však existujú niektoré špecifické pravidlá zdaňovania konkrétnych služieb 

poskytovaných súkromným osobám. Je ich viac a sú zložitejšie – keďže ďaleko presahujú účel 
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tejto príručky, každý špecifický prípad odporúčame posúdiť s odborníkom. Jednou z takýchto 

výnimiek je predaj digitálnych produktov (on-line kurzov, šablón, softvérových modulov, 

aplikácií a pod.) súkromným osobám a firmám bez prideleného IČ DPH v EÚ. Takýto predaj 

sa od určitého obratu (nad 10 000 EUR z predaja digitálnych produktov do EÚ v prebiehajúcom 

roku, pričom hodnota 10 000 EUR nebola dosiahnutá ani v roku minulom) zdaňuje sadzbou 

DPH príslušnou každej krajine, v ktorej sídlia odberatelia (najmä prostredníctvom systému 

MOSS).

Predaj tovaru do krajiny mimo EÚ

Faktúra za predaj tovaru odoslaného alebo prepraveného na územie štátu mimo EÚ sa 

vystavuje bez DPH. Takýto predaj je oslobodený od DPH – slovenský dodávateľ musí 

samozrejme disponovať colným vyhlásením potvrdzujúcim výstup tovaru z EÚ a dokladom 

o odoslaní/preprave daného tovaru.

Predaj služby do krajiny mimo EÚ

Pri predaji služieb do tretích krajín platia podobné pravidlá, ako v prípade ich predaja do 

krajín EÚ - pri väčšine služieb sa za miesto dodania považuje sídlo odberateľa a následne sa 

faktúra vyhotovuje bez DPH.  Výnimkou sú služby s miestom dodania v SR, ktoré sa z tohto 

titulu fakturujú za cenu vrátane DPH.

Poraďte sa a zabezpečte dôkazmi

V prípade DPH – najmä pri fakturácii bez DPH – je dôležité pred prípadnou kontrolou 

preukázať, že ide o dodávku oslobodenú od DPH, prípadne ju zdaňuje odberateľ. V praxi 

okrem toho nastáva mnoho zložitejších a komplexnejších situácií, ktoré nie je možné 

jednoznačne posúdiť hneď – vtedy je vhodné dôkladnejšie si nad témou posedieť vrátane 

spolupráce s účtovníkom, daňovým poradcom či Finančnou správou.

* po zaškrtnutí voľby “Prenesená daňová povinnosť” SuperFaktúra 

automaticky doplní povinnú klauzulu, ktorá je jednotná a spoločná pre 

dodávku tovaru i služby: “Dodanie tovaru je oslobodené od dane. Dodanie 

služby podlieha preneseniu daňovej povinnosti.”
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11. Platenie DPH iba z uhradených faktúr

Podnikatelia totiž väčšinou odvádzajú štátu DPH zo svojich faktúr, bez ohľadu na to, či im 

ich odberatelia uhradili alebo nie. Rovnako si vstupnú DPH môžu odpočítať len na základe 

dodávateľských faktúr, bez ohľadu na úhradu. V osobitnom režime platenia DPH z úhrad 

sa môžu rozhodnúť, že DPH odvedú len z uhradených faktúr (presnejšie: z rozdielu medzi 

uhradenou výstupnou DPH a uhradenou vstupnou DPH).

Daný režim majú platitelia DPH ako možnosť, tj musia si vybrať, či ostanú pri pôvodnom 

režime platenia DPH z vyfakturovaných dodávok alebo prejdú na osobitný režim. Ak tak 

urobia, svoje rozhodnutie musia písomne oznámiť daňovému úradu do konca mesiaca, v 

ktorom sa tak rozhodli (elektronicky prostredníctvom konkrétneho formulára na webe 

Finančnej správy).

Na druhej strane - ako sme už spomenuli - si však títo platitelia môžu odpočítať DPH zo 

svojich vstupov iba vtedy, ak ju svojim dodávateľom aj uhradili.

Kto si môže režim platenia DPH z úhrad vybrať?

• platitelia DPH s obratom do 100 000 EUR za predchádzajúci rok, ktorí predpokladajú, že 

dané sumy nedosiahnu zároveň ani v nasledujúcom roku

• firmy, ktoré nie sú v konkurze a likvidácii

Jednou z povinných náležitostí na 

faktúrach bývajú rôzne formulky. 

Napr. tá o prenesení daňovej 

povinnosti pri faktúrach vystavených 

do zahraničia či mnohé iné, určené 

pre menej zastúpené režimy (napr. 

pre predaj použitého tovaru či 

cestovné kancelárie), ktorým sme 

sa do hĺbky s cieľom nezamoriť vás 

hŕbou informácií nevenovali. Jedna z 
nich sa týka režimu, v ktorom môžu 
platitelia DPH uhrádzať DPH štátu 
iba z reálne zinkasovaných platieb.
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Čo je potrebné na faktúre uviesť?

Platiteľ DPH, ktorý sa pre tento režim rozhodne, je povinný na každej svojej faktúre uviesť 

formulku „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Tým dá aj svojim odberateľom 

najavo, že si DPH môžu odpočítať až po jej uhradení. Neuvedenie tejto formulky je podkladom 

na pokutu z daňového úradu.

Komu a či sa to oplatí?

Režim platenia DPH z úhrad sa jednoznačne oplatí podnikateľom, ktorým ich odberatelia 

dlhodobo neplatia a takéto nepríjemné situácie im hrozia aj v budúcnosti. Musia však rátať 

s ďalšou administratívnou záťažou navyše – už teraz je evidencií a výkazov okolo DPH slušne 

veľa (daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, záznamy a faktúry), k nim pribudne 

sledovanie platieb na vstupe i výstupe.

S možnosťou vybrať si osobitný režim ide ruka v ruke jedna podnikateľská nevýhoda: ak si 

zvolia režim odvádzania DPH iba z uhradených faktúr (a túto skutočnosť uvedú na každej 

dodávateľskej faktúre), ich odberatelia si túto DPH môžu odpočítať až vtedy, keď ju im 

uhradia. Čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie kupovať tovary a služby práve od toho svojho 

doterajšieho dodávateľa, ktorý prešiel na nový režim.
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Záver

V tejto brožúre sme uviedli súhrn základných tipov pre pohodovú fakturáciu. Dúfame, 

že Vám pomôžu v podnikaní. Téma je však oveľa zložitejšia, ako rozsah tejto knihy. Viac 

podrobnejších informácií nájdete na blogu SuperFaktura.sk/blog.

je online kancelária pre podnikateľov,  prostredníctvom 

ktorej dokážu z ktorékohoľvek miesta na svete 

vystavovať nielen objednávky, cenové ponuky, zálohové 

či vyúčtovacie faktúry, ale sledovať aj náklady, úhrady, 

sklad či rôzne manažérske prehľady.

Peter Furmaník - autor blogov  ĽudskouRečou.sk a 

DaňovéPriznanieDPH.sk, na ktorých neformálnym 

spôsobom vysvetľuje podnikateľské zákony či účtovné 

a daňové súvislosti. Pomáha podnikateľom s ich 

agendou a samozrejme spolupracuje so SuperFaktúrou.
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Rýchle vystavenie faktúry

Stačí nám názov alebo IČO vášho odberateľa. Všetky 

ostatné údaje sa doplnia automaticky. Vďaka tomu 

faktúru vystavíte za niekoľko sekúnd.


Automatické párovanie úhrad 

Žiadne ručné pridávanie úhrad k vystaveným dokladom! 

Na základe pohybov na vašom bankovom účte 

SuperFaktúra automaticky označí doklad ako zaplatený.


Bezkonkurenčný support

Online chat, telefón, email, sociálne siete. Zásada: každá 

požiadavka prijatá do 13:00 hod musí byť zodpovedaná v 

rámci toho istého pracovného dňa.


Export do najrozšírenejších účtovných systémov

Povoľte účtovníčke prístup do vášho účtu a ona spracuje 

účtovníctvo vždy, keď je to potrebné. A máte o starosť 

menej.


Priame napojenie na najväčší počet

eshopových riešení
WooCommerce, PrestaShop, OpenCart, Magento, SAShE.

sk, CreativeShop, rShop, Rocketoo, Atomer, ComGate, 

Anabix CRM (+ konektory Python, Ruby, .NET, C/C++).



www.SuperFaktura.sk
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