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Nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty od 2021
-

ruší sa riadok 11 a riadok 12 – „Služba, pri ktorej príjemca platí daň podľa §69 ods. 3
zákona“, následne dochádza k posunu riadkov
pridáva sa riadok 26 a riadok 27 s názvom „Rozdiel v základe dane a v dani podľa
§25a zákona (+/-)“
pridáva sa riadok 29 s názvom „Oprava odpočítanej dane podľa §53b zákona (+/-)“,
čím dochádza opäť k posunu riadkov
ruší sa časť „Trojstranný obchod podľa §45 zákona“ a s tým súvisiaci riadok 35 –
„Nadobudnutie tovaru prvým odberateľom“ a riadok 36 – „Dodanie tovaru prvým
odberateľom“

Nový vzor kontrolného výkazu od 2021
Zmeny v textových názvoch kontrolného výkazu:
časť C – nový názov je „Údaje z faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona, ktorá mení pôvodnú
faktúru (ďalej len „opravná faktúra“) a údaje z opravného dokladu podľa §25a zákona
(ďalej len „opravný doklad“)“,
časť C.1 – nový názov je „Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry a opravného dokladu“,
časť C.2 – nový názov je „Údaje z prijatej opravnej faktúry a prijatého opravného
dokladu“,
časť D.1 – nový názov je „Údaje o obratoch evidovaných všetkými pokladnicami ekasa klient“,
časť D.2 – nový názov je „Údaje o dodaní tovarov a služieb, ktoré sa neevidujú
pokladnicami e-kasa klient“.
Zmeny v časti C.1:
mení sa popis stĺpca 2 – nový popis je „Poradové číslo opravnej faktúry alebo
opravného dokladu“,
mení sa stĺpec 11 – nový popis je „Oprava základu dane podľa §25a zákona“,
dopĺňa sa stĺpec 12, ktorý nahrádza stĺpec 11 – názov je „Kód opravy“.
Zmeny v časti C.2:
mení sa popis stĺpca 2 – nový popis je „Poradové číslo opravnej faktúry alebo
opravného dokladu“,
mení sa stĺpec 8 – nový popis je „Oprava odpočítateľnej dane podľa §53b zákona“,
dopĺňa sa stĺpec 9, ktorý nahrádza stĺpec 8 – názov je „Kód opravy“.
Zmeny v časti D.1:
mení sa popis stĺpca 1 – nový popis je „Celková suma obratov v eurách evidovaných
všetkými pokladnicami e-kasa klient“.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte príslušného daňového poradcu.
S pozdravom,
CCS Tax, k.s.
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CCS Tax, k.s.

- Komanditná spoločnosť zložená podľa slovenského práva.
- Sídlo:

Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

- Tel. číslo:

+421 (0)2/32 606 511

- E-mail:

Office@ccstax.sk

- IČO:

SK20222736166

- Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr,
vložka č. 765/B, IČO: 44539 126.
- Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov - so sídlom na
Nám. SNP 7, P.O.BOX 54, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, www.
skdp.sk - licencia č.: 87/2009.
- Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste
sídla spoločnosti.
- Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.
www.ccstax.sk
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