Nepriame dane

Metodické usmernenie MF SR
k vzniku daňovej povinnosti a
vzniku práva na odpočítanie DPH
pri využívaní osobitnej úpravy
uplatňovania DPH na základe
prijatia platby za dodanie tovaru
a služby v prípade započítania
pohľadávok
Ministerstvo financií SR zverejneným metodickým
usmernením informuje, v ktorom momente vzniká
daňová povinnosť, resp. právo na odpočet DPH v prípade
využívania osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe
prijatia platby, ak dôjde k započítaniu pohľadávok
na základe dohody alebo jednostranným právnym
úkonom.
Ak dochádza k započítaniu vzájomných splatných
pohľadávok na základe dohody, čím súčasne dochádza
k úhrade protihodnoty za tovar alebo službu dodanú
platiteľom, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, daňová
povinnosť vzniká dňom účinnosti dohody.
V prípade, že dochádza k započítaniu vzájomných
pohľadávok dohodou podľa občianskeho zákonníka alebo
obchodného zákonníka, z ktorých aspoň jedna
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z pohľadávok nie je splatná ku dňu platnosti dohody,
daňová povinnosť vzniká dňom uvedeným v dohode,
ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi.
Ak dochádza k započítaniu jednostranným právnym
úkonom, daňová povinnosť vzniká dňom doručenia
platného kompenzačného prejavu druhej strane.
Bez ohľadu na skutočnosť, či k započítaniu pohľadávok
došlo na základe jednostranného právneho úkonu alebo
uzavretím dohody, platiteľovi, ktorý uplatňuje osobitnú
úpravu, vznikne z dodania tovaru alebo služby daňová
povinnosť zo sumy, v akej sa jeho pohľadávka kryje
s pohľadávkou, ktorú voči nemu eviduje odberateľ.
V súvislosti so započítaním pohľadávok sa
pri uplatňovaní osobitnej úpravy vyššie uvedené pravidlá
vzťahujú primerane aj na vznik práva na odpočítanie dane
podľa § 68d ods. 5 zákona o DPH.
Platiteľovi, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu a ktorý
uhrádza dodávateľovi tovarov alebo služieb protihodnotu
započítaním vzájomných pohľadávok, vznikne právo na
odpočítanie dane vo výške zodpovedajúcej sume, v akej
sa jeho pohľadávka kryje s pohľadávkou, ktorú voči nemu
eviduje dodávateľ.
Tieto pravidlá sa tiež primerane uplatnia aj na opravu
základu dane pri uplatňovaní osobitnej úpravy DPH.

Nepriame dane
Informácia k osobitnej úprave
uplatňovania DPH na základe prijatia
platby za dodanie tovaru alebo
služby
Finančná správa SR zverejnila na svojom portáli nový
zoznam platiteľov DPH, ktorí využívajú osobitnú úpravu
uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie
tovaru alebo služby. Uvedený zoznam je možné nájsť na:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/
verejne-sluzby/zoznamy.
Uvedený zoznam má informatívny charakter. Pre vznik
daňovej povinnosti a pre odpočítanie dane je rozhodujúci
údaj na faktúre, t. j. uvedenie/neuvedenie slovnej
informácie „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Ak
platiteľ dane takú slovnú informáciu na faktúre neuvedie,
daňová povinnosť vznikne podľa bežných pravidiel.

Informácia o používaných sadzbách
DPH v členských štátoch EÚ podľa
stavu k 1. 1. 2016
Finančná správa SR zverejnila na svojom portáli prehľad
sadzieb DPH používaných v jednotlivých členských štátoch
EÚ podľa stavu k 1. 1. 2016.
Informácie, na ktoré dodania tovarov a služieb sa
v jednotlivých členských štátoch používa znížená sadzba
alebo oslobodenie od dane, je možné získať z oficiálnej
webovej stránky Európskej únie http://europa.eu/ alebo
z webovej stránky Európskej komisie http://europa.eu/
youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_
sk.htm alebo http://ec.europa.eu/taxation_customs/
taxation/vat/index_en.htm.
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