
Ubytovanie zaplatené za obchodných partnerov

Spoločnosť, výrobca vína, zorganizovala pre svojich obchodných partnerov ochutnávku nového ročníka
svojich vín. Spoločnosť zabezpečila prenájom miestnosti, keďže nedisponuje vhodným priestorom pre
takúto akciu. Zároveň bolo pozvaným obchodným partnerom zaplatené ubytovanie s raňajkami. Je náklad
na takéto ubytovanie daňovým výdavkom? Má spoločnosť nárok na odpočítanie DPH?
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Otázka:

Spoločnosť s r. o., výrobca vína, zorganizovala pre
svojich obchodných partnerov ochutnávku nového
ročníka svojich vín.
Spoločnosť zabezpečila prenájom miestnosti, keďže
nedisponuje vhodným priestorom pre takúto akciu.
Zároveň bolo pozvaným obchodným partnerom
zaplatené ubytovanie s raňajkami.

Je náklad na takéto ubytovanie daňovým výdavkom?

Má spoločnosť nárok na odpočítanie DPH?

Odpoveď:

Výdavky sú daňovo uznané vo väzbe na § 19 ods. 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v prípade, že sú vynaložené s cieľom prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb,
nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a
záväzkov. Zároveň výdavok na reklamu súvisí s činnosťou daňovníka a bol vynaložený so zámerom
dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.
Prenájom priestorov a služby spojené s prenájmom priestorov budú uznanými daňovými výdavkami
v súlade uvedeného paragrafu.

Podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami nie sú výdavky na
reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden
predmet. To znamená, že ani úhrada za iné služby bezodplatne poskytnuté obchodným partnerom, napr.
ich ubytovanie, nie je daňovým výdavkom.

 

Odpoveď je skrátená. Celé znenie odpovede nájdete: Ubytovanie zaplatené za obchodných
partnerov
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https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/ing-zuzana-urikova
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2970603&f=3
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2970786&f=3
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/ubytovanie-zaplatene-za-obchodnych-partnerov.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/3--vydavky-na-reprezentaciu.htm


DAŇOVÝ TIP: Výdavky na reprezentáciu
DAŇOVÝ TIP: Reklamné a propagačné predmety
DAŇOVÝ TIP: Výdavky na pohostenie – „repre“ náklady
DAŇOVÝ TIP: Predvádzanie a ochutnávky výrobkov
Reklama, náklady na reprezentáciu, sponzorstvo

Súvisiace príklady z praxe
Ubytovanie vyplatené externému pilotovi ako daňový výdavok
Daňové výdavky za externých obchodných partnerov
Platba za vzdelávanie externej osoby

Súvisiace účtovné súvzťažnosti
513 – Náklady na reprezentáciu (2020)

Súvisiace aktuality
Daňový tip: Výdavky na reprezentáciu

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/odborny-clanok/vydavky-na-reprezentaciu-2017.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/danovy-tip--reklamne-a-propagacne-predmety.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/danovy-tip--vydavky-na-pohostenie--repre-naklady.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/danovy-tip--predvadzanie-a-ochutnavky-vyrobkov.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/reklama-naklady-na-reprezentaciu-sponzorstvo.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/ubytovanie-vyplatene-externemu-pilotovi-ako-danovy-vydavok.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/danove-vydavky-za-externych-obchodnych-partnerov.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/platba-za-vzdelavanie-externej-osoby.htm
https://www.danovecentrum.sk/uctovne-suvztaznosti/513-naklady-na-reprezentaciu-2020.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/danovy-tip--vydavky-na-reprezentaciu-toptema-dc-6-2017.htm
http://www.epi.sk/zz/2003-595
http://www.epi.sk/zz/2004-222

