
Predaj a nákup rúšok cez predajný automat

Ako sa postupuje v prípade predajných automatov a tržieb z nich? Spoločnosť - platiteľ DPH, má
predajný automat na predaj rúšok. Keď si niekto chce kúpiť rúško, tak samozrejme nebude mať oficiálny
doklad, keďže na predajné automaty sa nevzťahuje povinnosť e-kasy. Akým spôsobom sa vedú tržby (a s
tým súvisiaca DPH) u predávajúceho? Ako si môže kupujúci dať do nákladov zakúpené rúška, keď nemá
žiadny doklad?
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A. Pohľad predávajúceho

Automaty upravuje špecificky § 19 ods. 7 zákona o DPH.
Pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných
automatov prípadne iných obdobných prístrojov
uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami
alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi
peniaze, vzniká daňová povinnosť dňom, keď sa
vyberú peniaze (resp. známky) z prístroja alebo iným
spôsobom sa zistí výška obratu.

Spoločnosť bude mať teda relevantný výstup z automatu,
zaúčtuje tržby na základe súhrnného účtovného
dokladu do výnosov.

Odporúčame účtovať na mesačnej báze, keďže sa účtovné prípady v súlade s § 11 zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve majú účtovať priebežne.

B. Pohľad kupujúceho

Účtovné predpisy predaj prostredníctvom automatu špecificky neriešia. Každý účtovný zápis však musí
byť podložený účtovným dokladom
Ak absentuje externý doklad podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, potom je nutné minimálne vytvoriť interný účtovný doklad, hoci v takýchto prípadoch je ťažké
zabezpečiť aj jeho 100% preukázateľnosť.

Môžu sa urobiť fotky z nákupu, prípade interné nariadenie o realizácii nákupu cez automat, určiť, kde sa
nachádza a pod. Pokiaľ bude kupujúci iniciatívny, môže zavolať aj do firmy, ktorá automat vlastní a pýtať
si nejaké potvrdenie. Oplatí sa to v prípadoch, že ide o vyššie sumy. Riziko spočíva v tom, že pokiaľ
doklad nebude dostatočne vierohodný, spoločnosť nemôže uplatniť daňový náklad. Doklad (faktúru) na
účely odpočítania DPH spoločnosť v postavení odberateľa mať nebude, preto celú hodnotu zaúčtuje do
nákladov.

V podvojnom účtovníctve by sa zaznamenal zápis 527AE/211, ak sa na nákup vybrala hotovosť.
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Súvisiace odborné články
Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v ZDP
1. Osobné ochranné pracovné prostriedky

Súvisiace účtovné súvzťažnosti
527 – Zákonné sociálne náklady (2019)

Súvisiace príklady z praxe
Príjem fyzickej osoby za šitie rúšok
Nákup rúšok, rukavíc a ochranných pomôcok vo firmách
Evidencia tržieb počas "korona obdobia"
Účtovné a daňové posúdenie testov na koronavírus
Nákup antibakteriálneho gélu z ČR – nesprávne vystavená faktúra

Súvisiace aktuality
„Lex korona“ - v Zbierke zákonov už vyšiel balík opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 a novela
Zákonníka páce

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
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