
Príklady z praxe k povinnostiam podnikateľov
Má SZČO uvádzať vo výkazoch či daňových priznaniach svoje sídlo, resp. miesto podnikania
alebo adresu trvalého bydliska?
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Otázka:

Zmenou trvalého bydliska a súčasne zmenou
miesta podnikania na základe úradného záznamu
živnostenského registra bola zapísaná zmena
miesta podnikania a aj zmena trvalého bydliska,
ktoré nie sú totožné. Má SZČO uvádzať vo
výkazoch či daňových priznaniach svoje sídlo, resp.
miesto podnikania alebo adresu trvalého bydliska,
keď je to vlastne FO? Dosiaľ bolo miesto
podnikania a trvalé bydlisko totožné, teraz už nie.
Čo je správne? Podobne aj na faktúrach má
uvádzať trvalé bydlisko alebo miesto podnikania? 

Odpoveď:

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané fyzickej osobe podľa § 47 ods. 2 zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon ) obsahuje:

osobné údaje podnikateľa,
obchodné meno,
identifikačné číslo,
predmet alebo predmety podnikania,
miesto podnikania,
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu
určitú,
deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Ak podnikateľ oznámi zmeny a doplnky, živnostenský úrad zmeny potvrdí a vyznačí na osvedčení
o živnostenskom oprávnení.
Fyzické osoby v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby, typ A aj B, uvádzajú
v základných údajoch o daňovníkovi svoju adresu trvalého pobytu v deň podania daňového
priznania. Ak fyzická osoba dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v daňovom priznaní typ B vypĺňa VI.
oddiel. Ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, zostavuje aj účtovnú závierku.
 
Celé znenie odpovede nájdete: Trvalé bydlisko verzus miesto podnikania
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~eva-gasparova
https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~vladimir-ozimy
https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~nadezda-cigerova
https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~ing-katarina-jasurkova
https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~ing-simona-jurisova
https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~petra-beznoskova
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2000154&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2969631-4485989&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14422647


Zníženie základného imania
Dátum publikácie: 14. 7. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
 
Ak má spoločnosť vysoké základné imanie a rozhodne sa ho na základe valného zhromaždenia znížiť a
vyplatiť spoločníkom, ako by sa malo správne postupovať a ako by sa tento príjem...
 
Prevádzkareň z pohľadu živnostenského zákona – výroba kovových plotov
Dátum publikácie: 6. 7. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
 
Považuje sa za prevádzkareň miesto, kde sa vyrábajú kovové ploty a zábradlia, odkiaľ sú potom hotové
výrobky podnikateľom odvezené na adresu objednávateľa? Nejde o výdajné miesto...
Zámena pozemkov a jej účtovanie v PÚ
Dátum publikácie: 22. 6. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
 
Ako postupovať pri zámene pozemkov z hľadiska účtovania (účtovné zápisy, DPH)? Ide o vzájomnú
zámenu pozemkov v rovnakej výmere, ale v rozdielnych cenách. Spoločnosť A je platiteľ...
Prenájom priestorov v obchodnom majetku
Dátum publikácie: 22. 6. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
 
Podnikateľ – fyzická osoba – má v majetku podnikania budovu. V tejto budove podniká v službách.
Jednu miestnosť budovy prenajíma inej spoločnosti. Prenájom je na základe nájomnej...
Prenájom mraziacich boxov
Dátum publikácie: 18. 6. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
 
Spoločnosť svojim odberateľom poskytuje do prenájmu mraziace boxy bez platby za nájomné. V zmluve
je však uvedené, že odberatelia musia od spoločnosti každý mesiac odobrať tovar v...
Úhrady spoločníka za spoločnosť, dotácia pokladnice
Dátum publikácie: 18. 6. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
 
Môže účtovná jednotka mínusovú pokladnicu vyrovnať pôžičkou spoločníka? Nie je to problém, ak
spoločník vloží peniaze do spoločnosti v hotovosti ako pôžičku? Ak tak urobil, ako to...
Pôžička pre obchodného partnera
Dátum publikácie: 15. 6. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
 
Môže spoločnosť poskytnúť bezúročnú pôžičku zahraničnému obchodnému partnerovi/spoločnosti
v Českej republike na obdobie 4-6 mesiacov? Išlo by o poskytnutie peňažných prostriedkov...
Príspevky na udržanie zamestnanosti pre COVID-19 a dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru
Dátum publikácie: 13. 5. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 31. 3. 2020
Je zamestnávateľ oprávnený žiadať o príspevky podľa Opatrení SR na udržanie zamestnanosti aj na
zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach mimo pracovného...
Podnikateľ – stomatológ a príspevok na udržanie zamestnanosti a podporu SZČO
Dátum publikácie: 13. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020
Podnikateľ – stomatológ – zamestnáva jedného zamestnanca (sestričku) a momentálne funguje v
obmedzenom režime. Vykázal pokles tržieb o viac ako 40 %. Môže požiadať o príspevok v...
Poistenec poistený v zahraničí
Dátum publikácie: 11. 5. 2020

Príklady z praxe k povinnostiam podnikateľov

Stránka 2 / 3

https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/znizenie-zakladneho-imania-5.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/prevadzkaren-z-pohladu-zivnostenskeho-zakona-vyroba-kovovych-plotov.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/zamena-pozemkov-a-jej-uctovanie-v-pu.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/prenajom-priestorov-v-obchodnom-majetku.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/prenajom-mraziacich-boxov.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/uhrady-spolocnika-za-spolocnost-dotacia-pokladnice.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/pozicka-pre-obchodneho-partnera.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/prispevky-na-udrzanie-zamestnanosti-pre-covid-19-a-dohody-o-pracach-vykonavanych-mimo-pracovneho-pomeru.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/podnikatel-stomatolog-a-prispevok-na-udrzanie-zamestnanosti-a-podporu-szco.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/poistenec-poisteny-v-zahranici.htm


Autor: Ing. Jana Repáčová
 
V slovenskej s. r. o. je konateľom fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ (Taliansko) a nemá ani trvalý, ani
prechodný pobyt na Slovensku. Trvalý pobyt má v Taliansku a je tam aj...
Vzdanie sa členov dozornej rady nároku na odmenu a ich odhlásenie zo Sociálnej poisťovne
Dátum publikácie: 11. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
 
Členovia dozornej rady sú prihlásení do Sociálnej poisťovne od začiatku ich funkcie, pretože podľa
zmluvy o výkone funkcie majú nárok na pravidelnú mesačnú odmenu. Dvaja z nich sa...
 

Ďalšie otázky a odpovede nájdete v produkte EPI Príklady z praxe.
Zákazníci s predplateným prístupom do produktov EPI Právneho systému môžu využívať služby
daňovej a mzdovej pohotovosti.

Autor: Ing. Simona Jurišová, Ing. Nadežda Cígerová, Ing. Zuzana Uríková, Ing. Katarína Jašurková

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

513/1991 Zb. Obchodný zákonník
431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
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https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/vzdane-sa-clenov-dozornej-rady-naroku-na-odmenu-a-ich-odhlasenie-zo-socialnej-poistovne.htm
https://www.epi.sk/vyhladavanie/priklady-z-praxe
https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/danova-a-mzdova-pohotovost.htm
https://www.epi.sk/zz/1991-513
https://www.epi.sk/zz/2002-431
https://www.epi.sk/zz/2003-595

