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NÁKUP SLUŽBY S MIESTOM DODANIA URČENÉHO PODĽA 
ZÁKLADNÉHO PRAVIDLA V SR A SAMOZDANENÍM (FOTO-
GRAFIE Z ČESKEJ FOTOBANKY)

Andrej 22. mája 2018 nakúpil fotografie z českej fotobanky v hodnote 100 EUR. Služba podlie-
ha samozdaneniu v SR, teda povinnosti vykázať a zaplatiť DPH-čku v sume 20 EUR.

V daňovej evidencii:

• 22.5.2018 dodávateľská faktúra za  nakúpené fotografie 100 EUR ako záväzok voči 
dodávateľovi

• DPH z  prijatej služby 20 EUR ako záväzok voči štátu - buď pri zaevidovaní faktúry 
22.5.2018 alebo až k dátumu vyhotovenia daňového priznania k DPH za príslušný me-
siac, tj 31.5.2018

• 22.5.2018 úhrada dodávateľskej faktúry z banky 100 EUR ako úhrada záväzku a daňo-
vý výdavok (náklady na služby je možné triediť napr. podľa druhu nakúpených služieb)

• 25.6.2018 úhrada DPH štátu ako úhrada záväzku a daňový výdavok. DPH - kým je neu-
hradená - je záväzkom. Po úhrade je daňovým výdavkom, zatriedená v rovnakej kategó-
rii ako nakúpená služba.

V evidencii pre paušálne výdavky:

• nakúpenú službu ani DPH medzi daňovými výdavkami neevidujeme. Evidujeme ju však 
na účely záznamov pre DPH, výpočtu základu DPH a samotnej DPH a vyhotovenia da-
ňového priznania k DPH.

V podvojnom účtovníctve:

• 22.5.2018 dodávateľská faktúra za nakúpené fotografie 100 EUR zápisom 518* / 321

• 22.5.2018 DPH z prijatej služby 20 EUR zápisom 518* / 343

• 22.5.2018 úhrada dodávateľskej faktúry z banky 100 EUR zápisom 321 / 221 (resp. 
Paypalom 321 / 315)

• 25.6.2018 úhrada DPH štátu 20 EUR zápisom 343 / 221.
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* DPH vypočítaná samozdanením teda u podnikateľa registrovaného podľa § 7a 
zákona o DPH vstupuje do daňových nákladov - na rozdiel od plnohodnotného pla-
titeľa, ktorý si ju odpočíta od DPH na výstupe. Táto DPH sa účtuje na rovnaký nákla-
dový účet, na aký sa účtuje nakúpená služba (§ 52 ods. 5 Postupov účtovania pre 
podvojné účtovníctvo) a teda vlastne rovnako, ako nákup vstupu za cenu vrátane 
DPH od dodávateľa zo SR (suma bez DPH ako aj samotná DPH ide do nákladov). 
Ak sa teda daná služba zaúčtuje na konkrétny analytický účet (napr. 518100 pre 
fotografie z fotobánk), tak sa na na účet 518100 zaúčtuje aj príslušná DPH).

NÁKUP SLUŽBY S MIESTOM DODANIA URČENÉHO PODĽA 
ZÁKLADNÉHO PRAVIDLA V SR A SAMOZDANENÍM 
(SLUŽBA NA DOKUMENTY DROPBOX) - NA 1 ROK

Andrej 5. júna 2018 predplatil používanie archívnej služby DropBox pre svoj vznikajúci tím. 
A to presne na obdobie jedného roka: od 5. júna 2018 do 4. júna 2019 a v celkovej sume 540 
EUR. Služba podlieha samozdaneniu v SR, teda vykázaniu a zaplateniu DPH-čky v sume 108 
EUR.

V daňovej evidencii evidujeme prijatie a zdanenie služby rovnako ako v predchádzajúcom 
príklade – a teda bez ohľadu na dobu vopred nakúpenej služby. Do výpočtu dane vstupujú 
skutočne zinkasované príjmy a skutočne uhradené náklady a časový faktor na zaevidovanie 
vplyv nemá:

• 5.6.2018 dodávateľská faktúra za nakúpené fotografie 540 EUR ako záväzok voči do-
dávateľovi

• DPH z prijatej služby 108 EUR ako záväzok voči štátu - buď pri zaevidovaní faktúry 
5.6.2018 alebo až k dátumu vyhotovenia daňového priznania k DPH za príslušný me-
siac, tj 30.6.2018

• 5.6.2018 úhrada dodávateľskej faktúry z banky 540 EUR ako úhrada záväzku a daňový 
výdavok

• 25.7.2018 úhrada DPH štátu 108 EUR ako úhrada záväzku a daňový výdavok.

AKO TO ZAÚČTOVAŤ
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