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Na základe daňovej kontroly, bol žalobcovi vyrubený rozdiel dane. Žalobca si uplatnil odpočítanie dane
z nákupu pohonných hmôt, ktoré neboli dodané tak, ako to žalobca deklaroval. Všetky doklady, z
ktorých si žalobca uplatnil odpočítanie dane, boli za nákup pohonných hmôt od dodávateľa a boli
vystavené prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice. Ako dôkaz v konaní bol použitý
znalecký posudok vypracovaný Kriminalistickým a expertíznym ústavom PZ. Krajský súd rozhodnutie
potvrdil. Najvyšší súd o odvolaní rozhodol tak, že rozsudok Krajského súdu potvrdil.
Právna veta:
V daňovom konaní môže ako dôkaz slúžiť všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočností
rozhodujúcich pre správne určenie dane a čo nie je získané v rozpore zo všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Takýmto dôkazom použiteľným v daňovom konaní môže nesporne byť i znalecký posudok
vypracovaný v inom konaní, pokiaľ spĺňa uvedené zákonné kritériá.
Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 1Sžf 93/2016

Súvisiace odborné články

Daňové dokazovanie – dôkazné bremeno a jeho deľba (komentovaný rozsudok Európskeho súdneho
dvora)
Daňové dokazovanie – vopred známe podmienky oslobodenia (komentovaný rozsudok Európskeho
súdneho dvora)
Daňové dokazovanie vedené nesprávnym smerom (5Sžf/49/2010)
Dokazovanie vo veci DPH – zákaz prenášania kolektívnej viny (C-285/11)
Dokazovanie a zneužitie práva - Rozsudok Najvyššieho súdu SR
Dôkazné bremeno daňovníka v súvislosti s daňovými výdavkami (Právoplatný rozsudok Najvyššieho súdu
SR)
2. Ďalšie dôkazy o reálnosti výdavku

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Určenie dane podľa pomôcok
Faktúra ako odraz reálneho plnenia vs. odpočítanie dane platiteľovi
Odpočet dane a dôkazné bremeno dodania fakturovaného tovaru a fakturovaných služieb dodávateľom
K základným kritériám pre uznanie daňového výdavku
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https://beta.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=13756273
https://beta.epi.sk/odborny-clanok/danove-dokazovanie--dokazne-bremeno-a-jeho-delba-C-8011.htm
https://beta.epi.sk/odborny-clanok/Danove-dokazovanie--vopred-zname-podmienky-oslobodenia-C-409-04-dupp-6-7-2014.htm
https://beta.epi.sk/odborny-clanok/danove-dokazovanie-vedene-nespravnym-smerom-5szf-49-2010.htm
https://beta.epi.sk/odborny-clanok/dokazovanie-vo-veci-dph-zakaz-prenasania-kolektivnej-viny-c-285-11.htm
https://beta.epi.sk/odborny-clanok/dokazovanie-a-zneuzitie-prava-danovy-judikat.htm
https://beta.epi.sk/odborny-clanok/dokazne-bremeno-danovnika-v-suvislosti-s-danovymi-vydavkami-danovy-judikat.htm
https://beta.epi.sk/odborny-clanok/2--dalsie-dokazy-o-realnosti-vydavku.htm
https://beta.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Urcenie-dane-podla-pomocok-2.htm
https://beta.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Faktura-ako-odraz-realneho-plnenia-vs-odpocitanie-dane-platitelovi.htm
https://beta.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Odpocet-dane-a-dokazne-bremeno-dodania-fakturovaneho-tovaru-a-fakturovanych-sluzieb-dodavatelom.htm
https://beta.epi.sk/rozhodnutie-sudu/K-zakladnym-kriteriam-pre-uznanie-danoveho-vydavku.htm


Súvisiace právne predpisy ZZ SR

563/2009 Z. z. Daňový poriadok
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