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Postup v programe ALFA plus: 
Vystavenie faktúry za predaj tovaru do Maďarska 
Typ dokladu:    Faktúra – EÚ tovar 
IČ DPH na faktúre:   NIE 
Suma:     faktúra bude vystavená v N sadzbe DPH  
Riadok DPH:   N (Nevstupuje do DPH) 
Povinný text na faktúre:  NIE 
Povinnosť DPH:  NIE (nevstupuje do evidencie DPH) 
Daňové priznanie k DPH:   NIE 
KV DPH:   NIE – KV DPH nepodáva  
Platba dane:   NIE 
 

Príklad 5 – Poskytnutie služby – oprava vozidla 

Slovenský podnikateľ registrovaný pre daň podľa § 7, zaoberajúci sa servisom motorových vozidiel, 
poskytne svoje servisné služby talianskej firme (odberateľ s prideleným IČ DPH v Taliansku). 
 
Čo musím ako dodávateľ posúdiť? 
 
Postavenie odberateľa: Odberateľ s prideleným IČ DPH v Taliansku, pričom ja ako dodávateľ 

by som mal disponovať dôkazmi o tom, že odberateľ je zdaniteľnou 
osobou 

Miesto dodania služby:  Taliansko = sídlo/miesto podnikania odberateľa (opravy hnuteľného 
majetku, ak sú poskytnuté zdaniteľnej osobe, sú vymedzené v prílohe 
č. 1 zákona o DPH – služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 
15 ods. 1 zákona o DPH) 

Kto je povinný platiť daň: Odberateľ  
 

Riešenie: 

Podnikateľ nie je povinný pred poskytnutím služby talianskemu odberateľovi žiadať o registráciu 

podľa § 7a, a to z dôvodu, že už je registrovaný podľa § 7. Podnikateľ vystaví odberateľovi faktúru, 

v ktorej uvedie pridelené IČ DPH (registrácia podľa § 7) a povinnú slovnú informáciu „prenesenie 

daňovej povinnosti“. Do 25 dní po skončení Q., v ktorom bola uvedená služba dodaná, je podnikateľ 

povinný podať na Slovensku súhrnný výkaz.  

 

Postup v programe ALFA plus: 

Vystavenie faktúry za servis vozidla 
Typ dokladu:    Faktúra – EÚ služba 
IČ DPH na faktúre:   ÁNO 
Suma:     faktúra bude vystavená bez dane (v 0 % sadzbe DPH) 
Riadok DPH:   Osv 
Povinný text na faktúre:  ÁNO (Prenesenie daňovej povinnosti) 
Povinnosť DPH:  ÁNO (vstupuje do evidencie DPH, aj do súhrnného výkazu) 
Daňové priznanie k DPH:   NIE 
Súhrnný výkaz:   ÁNO 
KV DPH:   NIE – KV DPH nepodáva (oddiel KV DPH – Nevstupuje) 
Platba dane:   NIE 
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Príklad 6 – Nákup tovaru z Poľska 

Slovenský podnikateľ registrovaný pre daň podľa § 7 objednal v auguste tovar z Poľska od poľského 
platiteľa DPH (osoba identifikovaná pre daň v Poľsku) v hodnote 6 200 PLN bez dane. Dňa 13.08.2021 
si tovar spolu s faktúrou (deň vyhotovenia faktúry je 13.08.2021) osobne vyzdvihol u dodávateľa 
v Poľsku.  

Čo musím ako odberateľ posúdiť? 

Postavenie dodávateľa:  Dodávateľ s prideleným IČ DPH v Poľsku 
Kto je povinný platiť daň: Odberateľ (§ 69 ods. 6 = nadobudnutie tovaru z iného členského štátu 

od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte) 
Riešenie: 

Dodávateľ na základe oznámeného IČ DPH vystavil faktúru bez poľskej DPH. Podnikateľ je povinný do 
25.09.2021 odviesť (zaplatiť) na Slovensku z nadobudnutého tovaru daň a podať daňové priznanie 
k DPH. 

 

Postup v programe ALFA plus: 
Evidencia došlej faktúry za nákup tovaru z Poľska 
Typ dokladu:   Faktúra – EÚ iba zdaniteľný obchod 
Suma:  celková suma z došlej faktúry, faktúra by mala byť vystavená bez poľskej DPH 

(podnikateľ oznámil dodávateľovi pridelené IČ DPH – registrácia podľa § 7) 
 suma faktúry: 6 200 PLN, deň vzniku daňovej povinnosti: 13.08.2021 (deň 

vystavenia faktúry), kurz ECB zo dňa 12.08.2021: 4,58760, celková suma 
faktúry po prepočítaní kurzom: 1 351,47 eur 

Záznam DPH:  ÁNO (vstupuje do evidencie DPH, aj do DP k DPH) 
DP k DPH:   riadok DPH 09, suma 1 351,47 eur (základ=suma z došlej faktúry prepočítaná 

na eurá) 
   riadok DPH 10, suma 270,29 eur (20 % DPH vypočítaná zo sumy základu) 
KV DPH:  NIE – KV DPH nepodáva (oddiel KV DPH – Nevstupuje) 
Platba dane:  ÁNO (má povinnosť zaplatiť daň, avšak nemá nárok na odpočítanie dane) 

 

Sumu faktúry v cudzej mene prepočíta podnikateľ na eurá referenčným výmenným 
kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v súlade s § 26 ods. 1 zákona o DPH. 
 

7.3 Podnikateľ registrovaný pre daň podľa § 7a 
 

Príklad 1 – Prijatie služby – odtiahnutie vozidla 

Slovenský podnikateľ registrovaný pre daň podľa § 7a prijal 17.08.2021 službu - odtiahnutie vozidla od 

ukrajinského dodávateľa (osoba identifikovaná pre daň v Ukrajine) v hodnote 1 500 eur. 

Čo musím ako odberateľ posúdiť? 

Postavenie dodávateľa: Dodávateľ s prideleným IČ DPH v Ukrajine (to, že ide o dodávateľa z 3. 
štátov nerozhoduje, dôležité je, či je dodávateľ zdaniteľnou osobou) 

Miesto dodania služby:  Slovensko (odtiahnutie vozidla, ak je poskytnuté zdaniteľnej osobe /ja 
ako odberateľ som zdaniteľnou osobou/ je vymedzené v prílohe č. 1 
zákona o DPH – služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 
ods. 1 zákona o DPH) 

Kto je povinný platiť daň: Odberateľ (§ 69 ods. 3 = osobou povinnou platiť daň je odberateľ, lebo 
ide o službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH) 
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Riešenie:  

Podnikateľ registrovaný pre daň podľa § 7a neoznámi dodávateľovi svoje IČ DPH, keďže ide o 
zahraničnú osobu z tretieho štátu. Podnikateľ  je povinný do 25.09.2021 (t.j. do 25 dní po skončení 
mesiaca, v ktorom bola služba prijatá), odviesť (zaplatiť) na Slovensku z prijatej služby daň a podať 
daňové priznanie k DPH. 

 

Postup v programe ALFA plus: 
Evidencia došlej faktúry za službu – odtiahnutie vozidla 
Typ dokladu:   Faktúra – EÚ iba zdaniteľný obchod 
Suma:  celková suma z došlej faktúry  
Záznam DPH: ÁNO (vstupuje do evidencie DPH, aj do DP k DPH) 
DP k DPH:    riadok DPH 09, suma 1 500 eur (základ=suma z došlej faktúry) 
   riadok DPH 10, suma 300 eur (20 % DPH vypočítaná zo sumy základu) 
KV DPH:  NIE – KV DPH nepodáva (oddiel KV DPH – Nevstupuje) 
Platba dane:  ÁNO (má povinnosť zaplatiť daň, avšak nemá nárok na odpočítanie dane) 
 

Príklad 2 – Poskytnutie služby slovenskému odberateľovi 

Slovenský podnikateľ registrovaný pre daň podľa § 7a poskytol účtovné služby slovenskému 
odberateľovi – platiteľovi DPH v sume 800 eur.  

Čo musím ako dodávateľ posúdiť? 

Postavenie odberateľa:  Odberateľ s prideleným IČ DPH na Slovensku  
Miesto dodania služby: Slovensko (účtovné služby sú vymedzené v prílohe č. 1 zákona o DPH 

– služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o 
DPH) 

Kto je povinný platiť daň: Nikto (dodanie uskutočnené z pozície neplatiteľa DPH) 
 

Riešenie: 

Vzhľadom na skutočnosť, že nejde o poskytnutie služby odberateľovi z iného členského štátu, v rámci 
Slovenska vystupuje dodávateľ registrovaný pre daň podľa § 7a ako štandardný NEPLATITEĽ DPH. 
Faktúru vystaví bez prideleného IČ DPH a bez dane.  
 
 
Postup v programe ALFA plus: 

Vystavenie faktúry za účtovné služby slovenskému odberateľovi 
Typ dokladu:    Faktúra – Tuzemsko 
IČ DPH na faktúre:   NIE 
Suma:     faktúra bude vystavená v N sadzbe DPH 
Riadok DPH:  N (Nevstupuje do DPH) 
Povinný text na faktúre:  NIE 
Povinnosť DPH:  NIE (nevstupuje do evidencie DPH) 
Daňové priznanie k DPH:   NIE 
KV DPH:   NIE – KV DPH nepodáva  
Platba dane:   NIE 

 

Hodnota služby dodanej v tuzemsku sa započítava do obratu pre registráciu za platiteľa 

DPH podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH. 
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Príklad 3 – Nadobudnutie tovaru (hodnota tovaru do 14 000 eur) – neoznámenie IČ DPH dodávateľovi 

Slovenský podnikateľ registrovaný pre daň podľa § 7a uzatvoril v auguste 2021 zmluvu s českým 

dodávateľom (osoba identifikovaná pre daň v Českej republike) na dodanie tovaru z Českej republiky 

na Slovensko v hodnote 4 800 eur s tým, že prepravu si zabezpečí sám odberateľ. Slovenský 

podnikateľ NEOZNÁMIL českému dodávateľovi pridelené IČ DPH (registrácia podľa § 7a)  

Čo musím ako odberateľ posúdiť? 

Postavenie dodávateľa:   Dodávateľ s prideleným IČ DPH v Českej republike 
Miesto nadobudnutia tovaru:  Slovensko (miestom nadobudnutia tovaru z iného členského 

štátu je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho 
odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi (§ 17 zákona 
o DPH)) 

Hodnota doteraz nadobudnutého tovaru: 0 eur (celková hodnota už uskutočnených nákupov tovaru 
z EÚ od 01.01.2021 do zrealizovania kúpy tovaru z Českej 
republiky) 

Oznámil odberateľ dodávateľovi IČ DPH: NIE (hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla zatiaľ 
14 000 eur bez dane = odberateľ nemusí českému 
dodávateľovi oznámiť IČ DPH) 

Kto je povinný platiť daň:   Dodávateľ 
 

Riešenie: 

Slovenský podnikateľ registrovaný pre daň podľa § 7a NIE JE povinný oznámiť českému dodávateľovi 

svoje IČ DPH pridelené podľa § 7a, a to z dôvodu, že nadobudnutím tovaru z iného členského štátu 

(Česká republika), nedosiahne v príslušnom kalendárnom roku limit 14 000 eur bez dane. Na základe 

neoznámenia prideleného IČ DPH dodávateľovi, tento vystaví faktúru vrátane českej DPH = daň je 

vysporiadaná v Českej republike.  

 

Postup v programe ALFA plus: 

Evidencia došlej faktúry za nákup tovaru z Českej republiky 
Typ dokladu:   Faktúra – EÚ tovar 
Suma:    celková suma z došlej faktúry, aj vrátane českej DPH 
Sadzba DPH:   N (Neobsahuje) 
Riadok DPH:  N (Nevstupuje do DPH) 
Záznam DPH:  NIE (nevstupuje do evidencie DPH, ani do DP k DPH a do KV DPH) 
DP k DPH:    NIE 
KV DPH:  NIE – KV DPH nepodáva  
Platba dane:  NIE 
 

Príklad 4 – Nadobudnutie tovaru (hodnota tovaru do 14 000 eur) – oznámenie IČ DPH dodávateľovi 

Slovenský podnikateľ registrovaný pre daň podľa § 7a uzatvoril v auguste 2021 zmluvu s českým 
dodávateľom (osoba identifikovaná pre daň v Českej republike) na dodanie tovaru z Českej republiky 
na Slovensko v hodnote 4 800 eur bez dane s tým, že prepravu si zabezpečí sám odberateľ. Slovenský 
podnikateľ OZNÁMIL českému dodávateľovi pridelené IČ DPH (registrácia podľa § 7a).  


