
Nárok na odpočítanie DPH pri občerstvení, účtovanie v PÚ

Firma nakupuje občerstvenie na zasadnutia štatutárneho orgánu, konkrétne chlebíky, ktoré predávajú aj s
alumíniovou táckou. Nákup chlebíkov sa účtuje ako pohostenie a bez nároku na odpočítanie DPH, tácka
sa účtuje do spotreby a zároveň si firma odpočítava DPH. Je tento postup správny?
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Otázka:

Firma nakupuje občerstvenie na zasadnutia štatutárneho
orgánu, konkrétne chlebíky, ktoré predávajú aj s
alumíniovou táckou. Nákup chlebíkov sa účtuje na účet
51302 - pohostenie, bez nároku na odpočítanie DPH a
tácka sa účtuje do spotreby na účet 50102 a zároveň si
firma odpočítava DPH.
Je uvedený postup správny?

Vzniká nárok na odpočítanie DPH? 

Odpoveď:

Za predpokladu, že sa občerstvenie predáva na jednorazovej tácke - chlebíky sú na nej položené a
zabalené, potom na tácku sa má nahliadať obdobne ako na nákup chlebíkov. 

V súlade s § 22 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa do
základu dane dodávaného tovaru zahrnú aj náklady na balenie. Dodávateľ teda balné, poprípade
prepravu považuje za súčasť dodávaného tovaru (berie sa to ako celok).
V prípade odberateľa by teda celé plnenie (vrátane jednorazovej tácky) malo byť účtované na 51302 bez
nároku na odpočítanie DPH.

Avšak, ak by išlo o tácku, ktorá sa následne môže dať napríklad do kuchynky pre zamestnancov, t. j. je
použiteľná na viacero účelov, aj na prípadné propagačné akcie v rámci firmy a podobne, potom je
možné účtovať na účet 501102 a uplatniť nárok na odpočítanie DPH. 

Poznámky pod čiarou: 
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Súvisiace odborné články
DAŇOVÝ TIP: Výdavky na pohostenie – „repre“ náklady
4. Reklamné predmety
3. Výdavky na reprezentáciu

Súvisiace príklady z praxe
Nepeňažný príjem zamestnancov – občerstvenie na výročnej porade
Pohostenie pri akcii Dňa učiteľov
Odpočítanie DPH na občerstvenie
Firemný večierok z pohľadu zákona o dani z príjmov a DPH
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https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/nadezda-cigerova
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3048540&f=3
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/danovy-tip--vydavky-na-pohostenie--repre-naklady.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/4--reklamne-predmety.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/3--vydavky-na-reprezentaciu.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/nepenazny-prijem-zamestnancov-obcerstvenie-na-vyrocnej-porade.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/pohostenie-pri-akcii-dna-ucitelov.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/odpocitanie-dph-na-obcerstvenie.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/firemny-vecierok-z-pohladu-zakona-o-dani-z-prijmov-a-dph.htm


Súvisiace aktuality
Náklady a odpočítanie DPH na občerstvenie

Súvisiace účtovné súvzťažnosti
513 – Náklady na reprezentáciu (2020)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
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https://www.danovecentrum.sk/aktuality/odpocitanie-dph-na-obcerstvenie-aktualita-dc-4-2019.htm
https://www.danovecentrum.sk/uctovne-suvztaznosti/513-naklady-na-reprezentaciu-2020.htm
http://www.epi.sk/zz/2003-595
http://www.epi.sk/zz/2004-222

