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V skratke 

Prinášame Vám stručný prehľad najvýznamnejších noviniek a zmien v oblasti DPH na Slovensku. 

Novinky a prijaté zmeny sa týkajú Usmernenia k daňovým dôsledkom poskytnutia potravinovej 

pomoci Potravinovej banke Slovenska. Významnou skutočnosťou v oblasti DPH  je aj vypracovanie 

Analýzy zavedenia režimu úhrady DPH po prijatí platby a pripravovaná novela DPH v tejto súvislosti, 

ako aj zavedené zmeny v tzv. „Čiernej listine“. 

 

Bezodplatné 
odovzdanie potravín 
do Potravinovej 
banky Slovenska –
nepodlieha  
povinnosti odviesť 
DPH do štátneho 
rozpočtu 

Finančné riaditeľstvo 
Slovensko republiky („FR SR“) 
vydalo Usmernenie k daňovým 
dôsledkom poskytnutia 
potravinovej pomoci 
Potravinovej banke Slovenska. 
Usmernenie vydalo FR SR 
v nadväznosti na 
97. zasadnutie Výboru 
pre DPH pri Európskej 
komisii, ktorý sa zaoberal 
tematikou darovania potravín 
chudobným. Z usmernenia 
Výboru pre DPH vyplýva, že 
darovanie potravín 
chudobným môže byť 
považované za použitie tovaru 
na obchodné účely, pretože 
ním dochádza k budovaniu 
vzťahov s verejnosťou, k tvorbe 
imidžu podniku.   

Podľa usmernenia vydaného 
FR SR, platiteľ, ktorý daruje 
Potravinovej banke Slovenska 
potraviny, pri ktorých 
obstaraní si odpočítal daň 
a neprekročí zákonom 
stanovenú hranicu 17 eur 
bez DPH za jeden darovaný 

kus, nie je povinný 
z darovaných potravín odviesť 
DPH do štátneho rozpočtu.  

Čo z toho vyplýva? 

Platiteľovi dane nevzniká 
povinnosť odviesť daň 
z bezodplatného poskytnutia 
potravinovej pomoci 
Potravinovej banke Slovenska 
pri splnení podmienky 
nepresiahnutia hodnoty 17 eur 
bez dane za jeden kus. 

Analýza zavedenia 
režimu úhrady DPH 
po prijatí platby 
vypracovaná MF SR 
a pripravovaná 
novela zákona o DPH 
v tejto súvislosti 

Analýza  zavedenia režimu 
úhrady DPH po prijatí platby 
vypracovanej Ministerstvom 
financií Slovenskej republiky 
bola reakcia na štúdiu o stave 
podnikateľského prostredia 
v Slovenskej republike s cieľom 
jeho zlepšenia.  

Zámerom pripravovanej novely 
zákona o DPH je snaha 
eliminovať  jeden 
zo základných problémov 
podnikania malých a stredných 
podnikov, ktorým je zlá 
platobná disciplína alebo 

platobná neschopnosť 
odberateľov. V praxi nastávajú 
situácie keď podnikatelia  
nedostanú načas platbu 
za nimi dodané tovary a služby 
resp. ich nedostávajú vôbec, 
ale majú povinnosť z týchto 
dodaní priznať a uhradiť daň 
z pridanej hodnoty do štátneho 
rozpočtu.  

Zamýšľaný osobitný režim 
uplatňovania DPH na základe 
prijatia platby by mal byť 
určený platiteľom s nízkym 
ročným obratom a mal by byť 
voliteľný.  

Cieľom pripravovanej novely je 
teda posunúť povinnosť 
zaplatiť DPH do momentu, keď 
dodávateľovi tovaru alebo 
služby jeho odberateľ zaplatí 
DPH (faktúru), a tak zlepšiť 
platobnú schopnosť platiteľov. 
Zároveň si odberateľ môže 
súvisiacu DPH na vstupe 
odpočítať až po jej zaplatení 
svojmu dodávateľovi.  

Čo z toho vyplýva? 

V prípade, ak sa platiteľ 
rozhodne zaviesť osobitný 
režim uplatňovania DPH, vznik 
daňovej povinnosti nebude 
naviazaný na dodanie tovarov 
a služieb, ale na moment 
zaplatenia za dodané tovary 
a služby.  
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Zmeny v „Čiernej 
listine“ 

FR SR vydalo v januári 2015 
tlačovú správu o zmenách v tzv. 
„Čiernej listine“ platiteľov, teda 
subjektov, u ktorých nastali 
dôvody na zrušenie registrácie 
DPH zo zákona.  

Do 31. decembra 2014 bola 
lehota, počas ktorej daňové úrady 
sledovali, či podnikateľ 
neporušuje povinnosti stanovené 
zákonom o DPH 12 mesiacov. 
Táto lehota sa od 1. januára 2015 
skrátila z 12 na 6 mesiacov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čo z toho vyplýva? 

Ak platiteľ DPH v lehote 
6 mesiacov neporuší žiadne 
povinnosti, ktoré mu vyplývajú 
zo zákona o DPH a zároveň v tejto 
lehote odstráni dôvody, 
na základe ktorých bol v „Čiernej 
listine“ zverejnený, bude 
zo zoznamu odstránený.  
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Aktuálne v PwC 

Mohlo by vás zaujímať 

CFO Prieskum 

Efektivita finančných funkcií na 
Slovensku 

Cieľom prieskumu „Efektivita 
finančných funkcií na Slovensku“, 
ktorý medzi finančnými 
riaditeľmi zorganizovala 
poradenská spoločnosť PwC 
v spolupráci so CFO Clubom, bolo 
ponúknuť základné porovnanie 
finančných funkcií v rámci 
spoločností pôsobiacich 
na Slovensku a priniesť tak 
možnosť identifikácie oblastí 
zlepšenia ich efektivity a 
produktivity. 

Prečítajte si naše zistenia 
z prieskumu na 
www.pwc.com/sk/cfo-prieskum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane do vrecka 2015 

Praktický sprievodca slovenským 
daňovým systémom 

Publikácia Dane do vrecka na 
ročnej báze poskytuje prehľadný 
stručný súhrn daňových 
predpisov a pravidiel a pokrýva 
všetky aspekty zdaňovania, 
vrátane dane z príjmov 
právnických osôb, fyzických osôb, 
DPH, spotrebných daní a cla. 
Okrem toho v nej nájdete 
informácie o možnostiach štátnej 
pomoci pri investovaní na 
Slovensku. 

Je to praktický a užitočný 
pomocníkom pre všetkých, ktorí 
fungujú vo svete biznisu, keďže 
dane sú jednou z prioritných 
oblastí záujmu každého, kto 
zodpovedne riadi svoje 
podnikanie. 

Prelistujte si Dane do vrecka 
online na 
www.pwc.com/sk/dane-do-
vrecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávame do Vašej pozornosti 

CFO Club vás pozýva na 
2. výročné Diskusné Fórum 
s poprednými bankovými 
analytikmi a finančnými 
riaditeľmi  

Fórum sa uskutoční 19. februára 
2015. Zúčastnite sa diskusie 
renomovaných hlavných 
ekonómov na Slovensku a 
Viceguvernéra NBS. 

Témy: 

 Očakávaný ekonomický vývoj 
na Slovensku 

 Vyhliadky rastu krajín 

Strednej a východnej Európy 

 Zmeny regulačného prostredia 
pre banky a ich vplyv na 
európske trhy a stratégie bánk 

Program a informácie k registrácii 
nájdete na web stránke 
www.cfoclub.sk.  

Jedinečné šaolinské kurzy  

Nenechajte si ujsť príležitosť 
zlepšiť svoje manažérske 
schopnosti využitím know-how 
pôvodných budhistických 
školiteľov. Kurzy sú vytvorené 
špeciálne pre generálnych 
riaditeľov a top manažérov. 
Aktuálne ponúkame štyri typy 
školení (v anglickom jazyku): 

 Self-Empowerment”  

 Zvládanie stresu  

 Vyrovnávanie sa s neistotou 

 Riešenie konfliktov 

Pre bližšie informácie a 
registráciu navštívte našu 
webstránku 
www.pwcacademy.sk/registration  
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