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Údaje o nadobudnutí tovaru  v tuzemsku z IČŠ 

vykazuje platiteľ 

Daňové priznanie  
 zdanenie nadobudnutia tovaru - r. 05/06 alebo r. 07/08 - za 

zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa 

§ 20 zákona  

 odpočet dane – r. 20 alebo r. 21  

• za zdaňovacie obdobie, v ktorom vzniklo právo na odpočet a 

platiteľ má faktúru 

• alebo najneskôr v PZO kalendárneho roka, ak vzniklo právo na 

odpočítanie dane a platiteľ má faktúru do podania DP za PZO 

kalendárneho roka  

• alebo v zdaňovacom období, v ktorom platiteľ obdržal faktúru, 

ak vzniklo právo na odpočítanie dane, ale platiteľ nemá faktúru 

do podania DP za PZO kalendárneho roka  

 

 



Údaje o nadobudnutí tovaru  v tuzemsku z IČŠ 

vykazuje platiteľ 

Kontrolný výkaz – časť B1  

  údaje uvádza z prijatých faktúr vyhotovených zahraničným dodávateľom (ak 

nemá faktúru – nemôže uviesť v KV) 

  údaje uvádza v  zdaňovacom období, keď vznikla daňová povinnosť z 

nadobudnutia tovaru, ak má faktúru 

 údaje uvádza v  zdaňovacom období, v ktorom dostal faktúru, ak faktúru nemá 

ku dňu podania KV za zdaňovacie obdobie kedy vznikla daňová povinnosť 

 údaje uvádza aj druhý krát, v prípade ak neuplatňuje odpočet v zdaňovacom 

období, v ktorom uvádza nadobudnutie tovaru - daňovú povinnosť 

 Ak platiteľ dane má nárok na odpočítanie dane, ktorú prizná z nadobudnutia 

tovaru, ale odpočítanie dane neuplatní v zdaňovacom období, v ktorom 

vykazuje nadobudnutie tovaru v KV, vyplní stĺpce 1 až 6 a v stĺpci „Výška 

odpočítanej dane v eurách“ uvedie údaj „0“.  

  dátum dodania - v KV uvádza dátum dodania tovaru, ktorý je uvedený na 

faktúre vyhotovenej zahraničným dodávateľom tovaru (v KV platiteľ dane 

neuvádza v kolónke „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia 

platby“ deň vzniku daňovej povinnosti podľa § 20 zákona)  



  

Príklad 1  

   Faktúra vyhotovená dňa 28. 01. 2014 s dátumom dodania 

tovaru (20 % sadzba DPH) v ten istý deň 28. 01. 2014  

Tovar bol do tuzemska prepravený dňa 29. 01. 2014 

Daňová povinnosť vzniká dňa 28. 01. 2014 - platiteľ dane 

mal  faktúru už v 1/2014,  do dňa podania DP za 1/2014 bol 

tovar do tuzemska fyzicky prepravený 

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z IČŠ platiteľ dane prizná  

 v DP za 1/2014 (zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla 

daňová povinnosť) - r. 07/08 DP 

 v KV v časti B1 za 1/2014 (zdaňovacie obdobie, v ktorom 

vznikla daňová povinnosť). Ako dátum dodania tovaru      

v KV platiteľ dane uvedie 28. 01. 2014 tak, ako je uvedený 

na faktúre vyhotovenej zahraničným dodávateľom tovaru.  



 

Príklad 1 - pokračovanie 

 Ak platiteľ v zdaňovacom období 1/2014 uplatňuje aj 
odpočítanie uvedie nadobudnutie 
v DP za 1/2014  vyplní r. 07/08  a  r. 21 
v KV za 1/2014 vyplní stĺpce 1 až 7 
Ak platiteľ v zdaňovacom období 1/2014 neuplatňuje 
aj odpočítanie  i keď má faktúru uvedie 
v DP za 1/2014  vyplní   r. 07/08  
v KV  za 1/2014 vyplní stĺpce 1 až 6,  v stĺpci 7  

uvedie údaj „0“  
Ak platiteľ odpočítanie dane uplatňuje následne v inom 
zdaňovacom období ako v 1/2014  odpočítanie uvedie 
v DP vyplní   r. 21  
v KV  vyplní stĺpce 1 až 7 

 
 



  

Príklad 2 

   Faktúra vyhotovená dňa 28. 01. 2014 s dátumom dodania v ten 

istý deň 28. 01. 2014  

Tovar bol do tuzemska prepravený dňa 27. 02. 2014 

Daňová povinnosť vzniká dňa 15. 03. 2014 - platiteľ dane mal  

faktúru už v 1/2014,  do dňa podania DP za 1/2014 nebol tovar  

do tuzemska fyzicky prepravený 

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z IČŠ platiteľ dane prizná  

 v DP za 3/2014 (zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová 

povinnosť)  

 v KV v časti B1 za 3/2014 (zdaňovacie obdobie, v ktorom 

vznikla daňová povinnosť). Ako dátum dodania tovaru v KV 

platiteľ dane uvedie 28. 01. 2014 tak, ako je uvedený na faktúre 

vyhotovenej zahraničným dodávateľom tovaru.  



 

Príklad 2 - pokračovanie 

 Ak platiteľ v zdaňovacom období 3/2014 uplatňuje aj 
odpočítanie uvedie nadobudnutie 
v DP za 3/2014  vyplní r. 07/08  a  r. 21 
v KV za 3/2014 vyplní stĺpce 1 až 7 
Ak platiteľ v zdaňovacom období 1/2014 neuplatňuje 
aj odpočítanie  i keď má faktúru uvedie 
v DP za 3/2014  vyplní   r. 07/08  
v KV  za 3/2014 vyplní stĺpce 1 až 6, v stĺpci 7  

uvedie údaj „0“  
Ak platiteľ odpočítanie dane uplatňuje následne v inom 
zdaňovacom období ako v 3/2014  odpočítanie uvedie 
v DP vyplní   r. 21  
v KV  vyplní stĺpce 1 až 7 

 
 



 

Príklad 3 

 Platiteľ dane nadobudol tovar dňa 28. 02. 2014 (tovar 
bol v tento deň fyzicky prepravený do tuzemska z 
IČŠ). Podľa § 20 zákona o DPH vzniká daňová 
povinnosť buď 15. 03. 2014 alebo v deň vyhotovenia 
faktúry, ak je vyhotovená na dodanie tovaru pred 15. 
03. 2014 
Platiteľ dane priznal daň z nadobudnutia tovaru v DP           
za zdaňovacie obdobie 3/2014 – r. 07/08 DP 
K dátumu podania DP za 3/2014 nemal k dispozícii 
faktúru od zahraničného dodávateľa tovaru - daň          
z nadobudnutia tovaru neuviedol v KV podanom         
za 3/2014 



 

Príklad 3 - pokračovanie 

 Faktúru za dodanie tovaru dostal až v 6/2014 -  
uvedený dátum vyhotovenia faktúry 08. 01. 2014 a deň 
dodania tovaru 08. 01. 2014 
 
Nadobudnutie tovaru platiteľ dane uvedie v KV 
podanom za 6/2014 a ako dátum dodania tovaru uvedie 
deň 08. 01. 2014, ako je uvedený na faktúre od 
zahraničného dodávateľa tovaru – vyplní stĺpec 1 až 7 
 
Platiteľ podá DP za 6/2014 a uplatní odpočítanie dane 
(r. 21 DP), ktorú priznal z nadobudnutia tovaru v DP 
za 3/2014  

  



 

Príklad 4 

 Platiteľ dane nadobudol tovar dňa 28. 01. 2014 (tovar 
bol v tento deň fyzicky prepravený do tuzemska z 
IČŠ). Podľa § 20 zákona o DPH vzniká daňová 
povinnosť buď 15. 02. 2014 alebo v deň vyhotovenia 
faktúry, ak je vyhotovená na dodanie tovaru pred 15. 
02. 2014 
Platiteľ dane priznal daň z nadobudnutia tovaru v DP           
za zdaňovacie obdobie 2/2014 – r. 07/08 DP 
K dátumu podania DP za 2/2014 nemal k dispozícii 
faktúru od zahraničného dodávateľa tovaru - daň          
z nadobudnutia tovaru neuviedol v KV podanom         
za 2/2014 



 

Príklad 4 - pokračovanie 

 Faktúru za dodanie tovaru dostal až v 6/2014 -  uvedený dátum 
vyhotovenia faktúry 08. 01. 2014 a deň dodania tovaru 08. 01. 
2014 
 
Nadobudnutie tovaru platiteľ dane uvedie v KV podanom za 
6/2014 a ako dátum dodania tovaru uvedie deň 08. 01. 2014, 
ako je uvedený na faktúre od zahraničného dodávateľa tovaru – 
vyplní stĺpec 1 až 7 
 
Platiteľ podá DDP za 1/2014 prizná daň z nadobudnutia tovaru 
– r. 07/08 DP (daňová povinnosť vznikla podľa § 20/1/písm. b) 
zákona) a súčasne uplatní odpočítanie dane - r. 21 DP (§ 51/3) 
 
Daň, ktorú priznal z nadobudnutia tovaru v DP za 2/2014 
opraví podaním DDP za 2/2014  

  



Vykazovanie opravy základu 

dane a dane podľa § 25 zákona   

z  nadobudnutia tovaru                

v tuzemsku z IČŠ  v DP a KV 



Vykazovanie údajov z prijatej opravnej faktúry nadobúdateľom tovaru 

Ak platiteľ dane, ktorý je nadobúdateľom tovaru v tuzemsku z IČŠ 

opravuje odpočítanú daň, uvedie opravu odpočítanej dane v DP                   

za zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane 

  

Ak platiteľ dane nedostane doklad o oprave základu dane do 30 dní odo 

dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25/1, ktorá má za následok zníženie 

základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom 

uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25/1 (§ 53/1) 

Platiteľ dane súčasne opraví aj základ dane a daň podľa § 25  

 

Nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z IČŠ uvedie údaje z opravnej faktúry       

v KV za rovnaké zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný uviesť rozdiel pri 

oprave základu dane a dane a opravu odpočítanej dane v DP - že údaje        

z opravnej faktúry uvádza v KV za zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal 

opravnú faktúru 



 

Príklad 5 

 Platiteľ dane nadobudol v tuzemsku tovar z IČŠ dňa 23. 01. 2014 v cene  

10 000 € Faktúru zahraničný dodávateľ vyhotovil dňa 27. 01. 2014, 

uviedol deň dodania tovaru 23. 01. 2014  

Platiteľ dane uviedol údaje z  faktúry  

 v DP za 1/2014 priznal daň v sume 2 000 € -  r. 07/08 DP a v rovnakej 

výške si ju odpočítal – r. 21 DP 

 v KV časti B1  podanom  za 1/2014 -  vyplnil kolónky stĺpcov 1 až 7 

Dňa 13. 02. 2014 uplatnil reklamáciu na dodaný tovar - dodávateľ znížil 

cenu dodaného tovaru o sumu 3 000 € a dňa 28. 02. 2014 vyhotovil 

opravnú faktúru, ktorú doručil platiteľovi dane dňa 5. 03. 2014 

Platiteľ dane uviedol údaje z opravnej  faktúry  

 v DP za 3/2014 opravil základ dane a daň – r. 26 DP (- 3 000) a r. 27 DP 

(- 600) a          v rovnakej výške upravil odpočítanú daň – r. 28 DP (600) 

 V KV v časti C2 podanom za 3/2014 vyplní údaje vo všetkých 

príslušných stĺpcoch, okrem stĺpca 8-kód opravy, ktorý ostane prázdny 



Príklad 5 - pokračovanie 

IČ DPH 

dodávateľa 

Poradové 

číslo  

opravnej 

faktúry 

Poradové 

číslo  

pôvodnej 

prijatej 

faktúry 

 

Rozdiel 

základu dane 

v eurách 

Rozdiel sumy 

dane              

v eurách 

Sadzba 

dane 

Rozdiel   

v sume 

odpočítanej 

dane                

v eurách 

Kód 

opravy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Údaj           

z faktúry 

Údaj               

z faktúry 

Údaj             

z faktúry 

 

-3000 -600 20 -600 

15 

V kolónkach stĺpcov 4 až 7 uvedie nasledovné údaje:  



Vykazovanie údajov z prijatej opravnej faktúry nadobúdateľom tovaru 

Ak platiteľ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z IČŠ 

odpočítanie dane uplatní v neskoršom zdaňovacom období 

ako nadobudol tovar (využije možnosť danú § 51/2) a pred 

uplatnením odpočítania dane dostane opravnú faktúru, údaje 

z opravnej faktúry uvedie v KV 

  aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal opravnú 

faktúru, keďže opravuje základ dane 

 následne v zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dane 

uplatňuje právo na odpočítanie dane, uvedie opätovne 

údaje o nadobudnutí tovaru v tuzemsku z IČŠ v časti B1 

KV a zároveň v časti C2 KV uvedie údaje z prijatej 

opravnej faktúry, pričom uvedie údaje, ktoré sa menia  



 

Príklad 6 

 Platiteľ dane nadobudol dňa 13. 01. 2014 tovar z ČR od českého 

dodávateľa (CZ)v cene 10 000 € 

CZ vyhotovil dňa 13. 01. 2014 faktúru pre platiteľa dane, uviedol 

deň dodania tovaru 13. 01. 2014  

Platiteľ dane uviedol údaje z  faktúry  

 v DP za 1/2014 priznal daň v sume 2 000 € -  r. 07 DP (10 000) 

a r. 08 DP (2 000), daň neodpočítal, lebo sa rozhodol uplatniť 

odpočítanie dane v neskoršom zdaňovacom období (neuplatnil 

odpočítanie dane v r. 21 DP) 

 v KV časti B1  podanom  za 1/2014 -  vyplnil kolónky stĺpcov 1 

až 6 a v kolónke stĺpca  „7 - výška odpočítanej dane v eurách“ v 

časti B1 uviedol údaj „0“, keďže sa rozhodol uplatniť 

odpočítanie dane v neskoršom zdaňovacom období.  

 

 



 

Príklad 6 - pokračovanie 

 Dňa 05. 02. 2014 platiteľ dane uplatnil reklamáciu na dodaný tovar, CZ 

znížil cenu dodaného tovaru o 2 000 € a vyhotovil opravnú faktúru, ktorú 

doručil platiteľovi dane dňa 10. 03. 2014.  

 

Platiteľ dane uvedie údaje z prijatej opravnej faktúry  

 v DP za 3/2014 opravil základ dane a daň – r. 26 DP (- 2 000) a r. 27 DP 

(- 400) a  neupravoval by odpočítanú daň  v r. 28 DP  ak daň uplatnenú 

pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z IČŠ neodpočíta ani v zdaňovacom 

období 3/2014 

 V KV v časti C2 podanom za 3/2014, kedy prijal opravnú faktúru, vyplní 

údaje vo všetkých príslušných stĺpcoch, pričom v stĺpci 7-rozdiel v sume 

odpočítanej dane v eurách uvedie údaj „0“, ak daň uplatnenú pri 

nadobudnutí tovaru v tuzemsku z IČŠ neodpočíta ani v zdaňovacom 

období 3/2014 a okrem stĺpca 8-kód opravy, ktorý ostane prázdny 

 



 

Príklad 6 - pokračovanie 

 Platiteľ dane sa rozhodne uplatniť odpočítanie dane v zdaňovacom 

období 5/2014  a  uvedie údaje  

 v DP za 5/2014 uplatní odpočítanie dane  v sume 2 000 € -  r. 21 DP (2 

000), a súčasne upraví odpočítanú daň v sume 400 € v  r. 28 DP (400) 

 v KV časti B1  podanom  za 5/2014 -  vyplní kolónky stĺpcov 1 až 7 a v 

kolónke stĺpca  „7 - výška odpočítanej dane v eurách“ v časti B1 uvedie 

údaj o odpočítanej dani „2 000“, keďže sa rozhodol uplatniť odpočítanie 

dane v 5/2014   

 zároveň v KV v časti C2 uvedie údaje z opravnej faktúry prijatej v 

3/2014, pričom v kolónach „4-rozdiel základu dane v eurách“ a „5-

rozdiel sumy dane v eurách“ uvedie údaj „0“, v kolónke „6-sadzba dane“ 

uvedie príslušnú sadzbu dane (ide o kolónky, ktoré musia byť povinne 

vyplnené) a v kolónke „ 7-rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách“ 

uvedie prislúchajúci rozdiel (-400) na základe prijatej opravnej faktúry 


