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PC Friends, s.r.o. si sumu DPH 39,06 EUR môže ako platiteľ DPH zároveň aj odpočítať. Sumu 

39,06 EUR uvedie do r. 21 daňového priznania k DPH. Základ DPH pri odpočítaní neuvádza.

Výsledná daňová povinnosť z tohto obchodu je teda nulová.

Ukážka: 

ČASŤ IV.
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NÁKUP SLUŽBY OD DODÁVATEĽA Z USA 

(SOFTVÉROVÝ MODUL)

PC Friends, s.r.o. si stiahla softvérový modul k systému WordPress z webovej stránky jeho 

autora, sídliaceho v USA. Za modul zaplatila 150 USD prostredníctvom účtu PayPal. Nákup 

aj platba prebehli dňa 4. mája 2020.

Poznámka: pri tomto druhu on-line obchodov zahraniční dodávatelia v praxi nevyhotovujú fak-

túru ani žiadny podobný doklad - nepotrebujú ho a  ich zákony im vyhotovenie neprikazujú. 

Ako doklad pre samozdanenie je preto v praxi možné priložiť kópiu výpisy z PayPalu, prípadnú 

potvrdzovaciu správu od dodávateľa z PayPalu, emailovú komunikáciu či akýkoľvek iný sú-

visiaci doklad. Vo všetkých ostatných prípadov nákupov do dodávateľov je podmienkou pre 

uplatnenie práva na odpočítanie DPH faktúra od dodávateľa. V tomto jedinom prípade – od-

počítanie DPH v prípade nakúpenej a samozdanenej služby – však firma-platiteľ DPH nemusí 

mať faktúru. Pre uplatnenie práva na odpočítanie DPH stačí, ak je odpočítavanú DPH uvedenú 

v záznamoch podľa § 70. Teda v akejsi podkladovej evidencii, ktorú pre účely DPH je povinný 

viesť každý platiteľ DPH a v praxi ju vyhotovuje účtovný softvér.

Služba bola dodaná aj prijatá 4. mája 2020. PC Friends uvedie teda prijatie služby do daňo-

vého priznania za mesiac máj 2020. 

Základ DPH 150 USD prepočíta na EUR kurzom z 3. mája 2020, tj 1,3114. 150 USD : 1,3114 

= 114,38157 EUR. 

Zaokrúhlenú sumu 114,38 EUR uvedie do r. 11 daňového priznania.

Vlastnoručne vypočítanú DPH, tj 114,38 x 20% = 22,88 EUR uvedie do r. 12 priznania.

Sumu 22,88 EUR uvedie aj do r. 21 ako odpočítanie DPH. Výsledný vzťah k štátnemu rozpoč-

tu je teda nulový.

ČASŤ IV.
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