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POVINNOSTI, VÝKAZY A PLATBY

Podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH má tieto základné povin-
nosti:

1. správne fakturovať

2. podávať súhrnný výkaz

3. podávať daňové priznanie k DPH

4. viesť záznamy na účely DPH
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POVINNOSŤ Č. 1: 
FAKTÚRA - AKO JU VYSTAVIŤ

FAKTÚRA SA TÝKA VLASTNE VŠETKÝCH

Faktúra je jednoduchý doklad, ktorý podnikatelia pri predaji služby, digitálneho produktu či 
čohokoľvek vystavujú tak či tak - ako podklad k platbe od dodávateľa. V praxi v podstate 
každá vystavená faktúra spĺňa predpísané náležitosti tzv. “účtovného dokladu”. Každý pod-
nikateľ - platiteľ DPH, neplatiteľ DPH či podnikateľ registrovaný podľa § 7a zákona o DPH 
- musí totiž po každom dodaní služby vystaviť tzv. “účtovný doklad” podľa zákona o účtov-
níctve ako podklad k účtovnému prípadu. Podnikatelia, ktorí podliehajú aj DPH-čke (menšia 
podmnožina) musia ako účtovný doklad vystaviť vyslovene „faktúru“ podľa zákona o DPH 
s predpísanými náležitosťami. 

Ešte raz:

• prioritne je potrebné vystaviť účtovný doklad, z ktorého je zrejme kto, komu, poskytol 
čo, kedy a za čo – táto povinnosť sa týka úplne všetkých podnikateľov. Tento doklad 
sa môže nazývať faktúra, ale aj zmluva, predpis k  úhrade, pri priamej hotovostnej 
úhrade stačí dokonca iba príjmový pokladničný doklad resp. doklad z  registračnej 
pokladnice atď. (§ 10 zákona o účtovníctve)

• platitelia DPH a  podnikatelia registrovaní pre DPH musia ako doklad pri väčšine 
predajov vystavovať vyslovene “faktúru” podľa zákona o DPH. No v porovnaní s os-
tatnými faktúrami či inými účtovnými dokladmi obsahuje iba o 1-2 náležitostí viac 
(povinné náležitosti pre všetky situácie vymenúva § 74 zákona o DPH, resp. o faktú-
rach širšie hovoria § 71 -§ 76 zákona o DPH)

AKO NA FAKTÚRY
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ČO TEDA MUSÍ OBSAHOVAŤ FAKTÚRA PRI DODANÍ 
SLUŽBY S MIESTOM DODANIA V EÚ, TJ ODBERATEĽOVI 
S IČ DPH PRIDELENÝM V INEJ KRAJINE EÚ?

• poradové číslo faktúry – faktúry by mali byť číslované chronologicky vzostupne pod-
ľa dátumu vystavenia, ideálne bez „medzier“ v číslovaní. Podnikateľ si samozrejme 
môže zvoliť vlastný tvar číselného radu, prípade nastaviť viac číselných radov pre 
rôzne obchody

• kto a komu - teda údaje oboch strán, slovenského dodávateľa ako aj zahraničného 
odberateľa. Vrátane ich IČ DPH - slovenský podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 
7a teda uvádza svoje pridelené IČ DPH

• dodal čo - slovom rozpísať, o akú službu ide a za aké obdobie bola poskytnutá. Napr. 
“fakturujem Vám služby správy webstránky za september 2018”, “fakturujem Vám 
práce pri propagácii produktu XYZ v zmysle zmluvy o spolupráci zo dňa 10.6.2018” 
či “fakturujem Vám provízie z  partnerského programu za mesiac apríl 2018”. Čím 
presnejšie, tým lepšie

• za koľko - peňažná suma v EURách. A to bez DPH: DPH platí odberateľ *

• kedy bola služba dodaná - dátum dodania služby, teda konkrétny deň, kedy bola služ-
ba definitívne dodaná (pri fakturácii za apríl 2018 ide o 30.4.2018”)

• kedy bola faktúra vystavená - môže ísť o deň rovný dátumu dodania, príp. neskorší. 
Podľa zákona je možné vystaviť faktúru na účely DPH najneskôr do 15 dní od dátumu 
dodania služby.

• formulku “Prenesenie daňovej povinnosti”.

AKO NA FAKTÚRY
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Príklad - faktúra za službu dodanú do Českej republiky s prenosom daňovej povinnosti

*Faktúra teda neobsahuje DPH - slovenský podnikateľ teda predáva službu za cenu bez 
DPH. Z 2 dôvodov:

• povinnosť vykázať DPH sa prenáša na zahraničného odberateľa. Prečo uvádzam „vy-
kázať“ namiesto „platiť“: to, že sa miesto dodania danej služby nachádza v konkrét-
nej krajine, znamená v praxi to, že DPH sa uplatní podľa predpisov danej krajiny. A tie 
môžu v niektorej z krajín prikazovať povinnosť DPH-čku zaplatiť, no rovnako môže byť 
daná služba v inej krajine oslobodená prípadne sa DPH vykazuje úplne inak.

• slovenský dodávateľ je navyše neplatiteľom DPH, teda k svojim dodávkam takmer 
nikdy nefakturuje DPH.

AKO NA FAKTÚRY
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