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ktoré pozostávajú z poskytovania pripraveného alebo nepripraveného jedla alebo nápojov alebo 

obidvoch, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, pričom tieto služby sú sprevádzané dostatočne 

podpornými službami umožňujúcimi okamžitú spotrebu takýchto jedál alebo nápojov. Poskytovanie 

jedla alebo nápojov alebo obidvoch predstavuje len časť celku, v ktorom prevládajú služby. 

Reštauračné služby sú poskytovaním týchto služieb v poskytovateľových priestoroch a stravovacie 

služby sú poskytovaním týchto služieb mimo poskytovateľových priestorov.



Poskytovanie pripraveného alebo nepripraveného jedla alebo nápojov alebo obidvoch, bez ohľadu na 

to, či zahŕňa prepravu, ale bez toho, aby sa poskytovali akékoľvek iné podporné služby, sa nepovažuje 

za reštauračné ani stravovacie služby. V takomto prípade pôjde o dodanie tovaru podliehajúce 

základnej DPH sadzbe.

Aj keď FRSR vydalo v tejto veci pred Vianocami , v praxi nastáva mnoho 

otázok, za akých okolností je/nie je možné zníženú sadzbu DPH vo výške 10% uplatniť. Neváhajte nás 

preto kontaktovať v prípade potreby posúdenia Vašej konkrétnej situácie.

metodické usmernenie

Reštauračné


a stravovacie služby


od 1.1.2023

1.

sa v zmysle článku 6 ods. 1 Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým


sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom 

systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „vykonávacie 

nariadenie“) rozumejú služby,

Reštauračnými a stravovacími službami

1
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FRSR vydalo dňa 30.11.2022 Informáciu č. 13/PO/2022/IM v súvislosti s ustanovením § 19 ods. 2 

písm. l) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. (ZDP) k uplatňovaniu výdavkov (nákladov) na 

spotrebované pohonné látky u právnickej.

Ak sa daňovník napr. rozhodne použiť uvedený spôsob stanovenia daňových výdavkov na PHL 

je povinný viesť knihu jázd, výdavky (náklady) je povinný preukázať dokladom o nákupe PHL 

a prípadná skutočne vyššia spotreba PHL oproti spotrebe vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 

1a ZDP je nedaňovým výdavkom. Informácia FRSR presnejšie špecifikuje podmienky, za ktorých 

je možné a v akom rozsahu uplatniť daňové výdavky na pohonné látky u právnickej osoby 

na konkrétnych príkladoch.

Informácia FRSR


k uplatneniu výdavkov 

(nákladov) na 

spotrebované pohonné 

látky u právnickej osoby

2.

2

bol v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia doplnený 

s účinnosťou od 21.07.2020 aj o možnosť daňovníka zvýšiť o 20% 

preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebované pohonné látky podľa 

prepočítanej spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom 

preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu.

Spôsob uplatňovania
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FRSR vydalo dňa 30.11.2022 Informáciu č. 14/PO/2022/IM k oslobodeniu príjmu (výnosu) z predaja 

akcií a predaja obchodného podielu podľa § 13c zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. (ZDP).

FRSR na konkrétnych príkladoch vysvetľuje kedy nie je a kedy je možné aplikovať ustanovenie 

o oslobodení a ako ho správne aplikovať napr. pri predaji členského práva v družstve, pri predaji 

obchodného podielu pri zmene právnej formy, pri postupnom predaji akcií. Taktiež objasňuje pojem 

reštrukturalizácia v kontexte § 13c ods.3 písm. a) ZDP a moment nadobudnutia priameho podielu pri 

zmene právnej formy.

Informácia FRSR


k oslobodeniu príjmu 

(výnosu) z predaja 

akcií a predaja 

obchodného podielu

3.

3
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FRSR vydalo dňa 6.12.2022 Informáciu č. 23/DzPaU/2022/I 

č. 46/DZPaU/2021/MP 

k plateniu preddavkov na daň z príjmov 

fyzickej osoby na rok 2023, v ktorej uviedlo, že pôvodný Metodický pokyn na platenie preddavkov na 

rok 2022 vydaný v decembri 2021 pod sa primerane použije aj na platenie 

preddavkov na daň v roku 2023 a to od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie DP 

za zdaňovacie obdobie roka 2022.

Informácia FRSR 

k plateniu preddavkov 

na daň z príjmov 

fyzickej osoby 

a právnickej osoby 

v roku 2023

4.

4

FRSR vydalo dňa 6.12.2022 Informáciu č. 25/DzPaU/2022/I 

č. 1/DZPaU/2022/MP 

k plateniu preddavkov na daň z príjmov 

právnickej osoby na rok 2023, v ktorej uviedlo, že pôvodný Metodický pokyn na platenie preddavkov 

na rok 2022 vydaný v decembri 2021 pod sa primerane použije aj na platenie 

preddavkov na daň v roku 2023.
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https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2022/2022.12.06_23_DZPaU_2022_I.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2021/2021.12.22_46_DZPaU_2021_MP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2022/2022.12.06_25_DZPaU_2022_I.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2022/2022.02.15_1_DZPaU_2022_MP.pdf
https://www.pkf.sk/


Metodický pokyn 

FRSR k zániku daňovej 

povinnosti podľa § 8 

ods. 7 zákona č. 

361/2014 Z. z. o dani 

z motorových vozidiel

5.

5

FRSR vydalo dňa 9.12.2022 metodický pokyn č. 1/DMV/2022/MP s cieľom zabezpečiť jednotný 

postup pri uplatňovaní zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani 

z motorových vozidiel správcami daní a odvolacím orgánom pri preskúmavaní rozhodnutí správcu 

dane, ako aj pri poskytovaní informácií daňovým subjektom.

Upozorňujeme, že vyššie uvedené 

. V prípade riešenia konkrétnych prípadov 

odporúčame vyžiadať si samostatné stanovisko. Za konanie na základe uvedených informácií 

nezodpovedáme.

informácie majú len všeobecný a informatívny charakter a je 

potrebné ich aplikovať v širšom legislatívnom kontexte

*

Zánik daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z motorových vozidiel (keď nebolo 

v zdaňovacom období o vozidle účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli 

uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla) uvádza aj v príkladoch.
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V prípade dodatočných informácií alebo otázok


Vám budeme radi k dispozícii na mailovej adrese
kontakt@pkf.sk

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Dan_z_MV/2022/2022.12.09_001_DMV_2022_MP_Zanik_par8.pdf
https://www.pkf.sk/
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