
Právne služby poskytnuté advokátskou kanceláriou a
jej daňové povinnosti
Advokátska kancelária (platiteľ DPH), dostala financie od Ústavného súdu SR na základe
dokumentu s názvom „Nález Ústavného súdu SR trovy konania“ a v dokumente je veta, že
Okresný súd „mesta“ je povinný nahradiť XY trovy konania v XX sume na účet advokátskej
kancelárie a AK uvedenú sumu dostala v mesiaci 10/2020 na svoj účet. Nález Ústavného súdu
SR je z júla 2020. Stačí uvedený dokument ako daňový a účtovný doklad?
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Celá otázka:

Slovenská advokátska kancelária (ďalej AK), ktorá
je mesačným platiteľom DPH, dostala financie od
Ústavného súdu SR na základe dokumentu s
názvom „Nález Ústavného súdu SR trovy konania“
a v dokumente je veta, že Okresný súd „mesta“ je
povinný nahradiť XY trovy konania v XX sume na
účet advokátskej kancelárie a AK uvedenú sumu
dostala v mesiaci 10/2020 na svoj účet. Nález
Ústavného súdu SR je z júla 2020. Stačí uvedený
dokument ako daňový a účtovný doklad? Ako to
zaúčtuje do svojho účtovníctva? Kedy, v ktorom
účtovnom a zdaňovacom období, ako to vysporiada vo výkaze DPH a v Kontrolnom výkaze DPH -
dostane uznesenie krajského, resp. okresného súdu, v ktorom je vyčíslená odmena a náhrada advokátov
za obhajobu poškodeného (klienta, ktorého AK zastupuje)? Uznesenie je zo 7/2020, peniaze prišli na
účet AK v 9/2020. Stačí uvedený dokument pre účtovné a daňové účely (v uznesení je uvedená veta
„Spolu vrátane DPH“)? V ktorom zdaňovacom období je AK povinná o uznesení účtovať, kedy je povinná
odviesť DPH a stačí na základe uvedeného uznesenia? Do ktorého oddielu kontrolného výkazu položku
uvedie?
Pri poskytovaní právnych služieb vyčíslil ich poskytovateľ sumu na úhradu podľa jednotlivých úkonov,
pričom pri položkách náhrada PHL a notárske poplatky nevyčíslil DPH. Následne k týmto položkám
vyčíslil aj DPH a podal dodatočné daňové priznanie k DPH. Odberateľ však nechce akceptovať takto
opravenú faktúru. Aký má byť postup z hľadiska DPH?

Odpoveď:

Povinnosť platiteľa priznať daň vzniká všeobecne v deň dodania služby (podľa § 19 ods. 2 zákona č.
222/2004 Z. z. o DPH), alebo v deň prijatia platby (podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH), ktorá sa vzťahuje
k uvedenému dodaniu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Uvedený princíp sa vzťahuje rovnako
na advokáta, ktorý je platiteľom DPH.
Dňom dodania služby sa rozumie deň, kedy je jej poskytovanie ukončené. Služby právneho zastupovania
podliehajú uvedenej všeobecnej úprave, zákon o DPH neobsahuje špecifickú úpravu z titulu, že výsledná
suma na úhradu môže byť na základe podaného odporu nižšia.
Dátum poskytnutia právnej služby a tým aj deň vzniku daňovej povinnosti vzniká dňom ukončenia
poskytovania tejto služby. Pokiaľ bude následne na základe rozhodnutia súdu táto suma znížená,
advokát – platiteľ DPH – túto skutočnosť zohľadní ako zníženie základu dane a DPH podľa § 25 ods. 1
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písm. b) zákona o DPH, rozdiel uvedie v daňovom priznaní, kedy súd o tejto skutočnosti právoplatne
rozhodne.
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Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Zahrnutie DPH do trov konania advokátom
K poskytovaniu služieb uskutočňovaných advokátmi

Súvisiace odborné články

1. Základ dane v osobitných prípadoch

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
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