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1.  
Zmena schválená zákonom č.112/2018 Z.z. 
 

§27 ods.2 – znížená  sadzba dane  10 % pre registrované sociálne podniky 
Zavádza sa znížená  sadzba dane vo výške 10 % zo základu dane pre registrované sociálne 
podniky, a to na tovary a služby dodávané registrovanými sociálnymi podnikmi, ak je to v súlade 
s pravidlami poskytovania štátnej pomoci. Ide o nepriamu podporu registrovaných sociálnych 
podnikov. 
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019. 

 

2.  
Zmena schválená zákonom č.323/2018 Z.z. 
 

§27 ods.2- ubytovacie služby, znížená sadzba dane 10% 
Zavádza sa nová príloha č. 7a, ktorá vymedzuje vybrané ubytovacie služby, pri ktorých sa uplatní 
znížená sadzba dane 10 %. Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty sa vzťahuje na  všetky 
ubytovacie služby : 
• 55.1: hotelové a podobné ubytovacie služby, 
• 55.2: turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, 
• 55.3: prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov, 
• 55.9: ostatné ubytovacie služby (ubytovacie služby v študentských domovoch alebo 

internátoch, služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov a 
iné). 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019. 
 

§ 27  
Sadzby dane  

(1) Základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane na obdobie podľa § 85j ods. 1. Na tovary 
uvedené v prílohe č. 7 sa uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo základu dane.  (z. č. 112/2018 Z. z.) 
(2) Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na 
  a) tovary uvedené v prílohe č. 7 a služby uvedené v prílohe č. 7a, (pripojené slová za "č. 7" z. č. 323/2018 Z. z.) 
   b) tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky

6ad
) registrovaný sociálny podnik,

6ae
) ktorý 100 

% svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, dodáva oprávnenému zákazníkovi, 
ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom 
oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej 
ekonomiky

6af
) alebo subjektom verejnej správy. (z. č. 112/2018 Z. z.) 

(2) (3) Na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy č. 7 sa použije záväzná informácia 
o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaná colným orgánom podľa osobitného predpisu.

6b
)  

(3)  (4) Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku 
daňovej povinnosti.  

 
ZOZNAM SLUŽIEB SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE 

 

Kódy  
štatistickej klasifikácie produktov 
podľa činností (CPA)1) 

  Opis služby 

 
55 

 
  Ubytovacie služby 

1
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008  z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická 

klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 

4.6.2008) v platnom znení.“. 
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3.  
Zmeny schválené zákonom .....2018 Z.z.(29.11.2018) 
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem zmien v  ustanovení §9a a§22 ods.10, 
ktoré nadobúdajú účinnosť 1.10.2019. Ustanovenia §48c, §48d a  príloha č.9 nadobúdajú 
účinnosť 1.1.2020. 

 

3.1. § 4c,§ 85 kg ods.2 - ruší   sa zábezpeka pri registrácii pre DPH 
 
Ruší sa inštitút zábezpeky na daň pri registrácii.  
Rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto návrhu 
zákona, pri ktorých ešte nedošlo k uplynutiu 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky na daň,  sa 
zrušia ex lege. Daňový úrad tak vráti dotknutým subjektom peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú 
peňažnými prostriedkami najneskôr do 28. februára 2019 za podmienky, že táto zábezpeka alebo jej 
časť nebola použitá na úhradu nedoplatkov na DPH.   
 

3.2. § 4 ods.7 ; § 50 a § 85kg - mení sa definícia obratu 
 
Zavádzajú sa rovnaké podmienky pre určenie obratu, bez ohľadu či zdaniteľná osoba vedie podvojné 
alebo jednoduché účtovníctvo. 
Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v 
tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa 
§ 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a 
finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby 
sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota 
príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne do daného 
nehmotného majetku. 
 

 Obrat = hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a 
služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa §40 až 42.  

 Do obratu sa zahrnie reálna hodnota dodaných tovarov a služieb, ktorá predstavuje 
protihodnotu v čase ich dodania . 

 Do obratu sa nezahrnie fiktívna protihodnota bezodplatne dodaných tovarov ani trhová 
hodnota v zmysle § 22 ods. 8 zákona o DPH 

 Do obratu sa nezahrnú platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovaru alebo služby. Tieto 
prijaté „preddavkové platby“ predstavujú súčasť hodnoty tovaru alebo služby a zahrnú sa do 
obratu za kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná.  

 Podľa  prechodného ustanovenia §85 kg ods.1  vyplýva, že do obratu po 1. januári 2019 sa 
zahrnie hodnota dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu 
podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018.  

 V nadväznosti na zmenu definície obratu sa upravuje aj § 50 ods.1 zákona a  prechodným 
ustanovením § 85 kg ods.5 sa stanovuje  spôsob výpočtu koeficientu za kalendárny rok 2018 
alebo hospodársky rok, ktorý sa začal v roku 2018. Koeficient podľa § 50 ods. 4 za kalendárny 
rok 2018 a za hospodársky rok, ktorý sa začal do 31. decembra 2018, sa vypočíta podľa § 50 
ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2018. 
 

3.3. § 8 ods. 3-bezodplatné dodanie tovaru 
 
 Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich 
zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri 
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kúpe alebo vytvorení tohto tovaru tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru 
alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná odpočítaná, 
považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu.  
 
Pri bezodplatnom dodaní tovaru, pri kúpe alebo vytvorení ktorého nebol uplatnený odpočet DPH,  
ale bola doň vložená súčasť ,pri kúpe alebo vytvorení ktorej bola daň odpočítaná, podlieha DPH 
bezodplatné dodanie tohto tovaru v rozsahu oddanenej súčasti, pri kúpe alebo vytvorení ktorej bol 
uplatnený odpočet DPH. Platiteľ dane v týchto prípadoch pri určení základu dane vychádza len 
z nákladov, ktoré súvisia s tou časťou tovaru, ktorá bola následne po kúpe alebo vytvorení 
zhodnotená a pri ktorej si uplatnil odpočítanie DPH.  
 

3.4. §8 ods. 7 ,§ 11 ods.1 a 3- cezhraničný finančný lízing 
 
Pojem finančný lízing má byť v členských štátoch vykladaný jednotne, nie je potrebné zachovanie 
pravidla, na základe ktorého poskytovateľ cezhraničného finančného lízingu prispôsobí zdaňovanie 
predmetného lízingu v závislosti od toho, ako sa táto transakcia posúdi podľa zákona o DPH platného 
v členskom štáte príjemcu (nájomcu), a preto sa predmetné ustanovenie vypúšťa.  
Z rovnakých dôvodov sa vypúšťa zo zákona aj ustanovenie týkajúce sa zdanenia nadobudnutia tovaru 
v tuzemsku, ktorý je najprv predmetom nájmu a po skončení nájmu prejde vlastnícke právo k tovaru 
na nájomcu, v závislosti od toho, ako štát dodávateľa posudzuje podľa zákona o  DPH platného v štáte 
dodávateľa zdanenie finančného lízingu. 
 
(§ 8 ods. 7 sa vypúšťa ) Za dodanie tovaru sa považuje aj odovzdanie hnuteľného hmotného majetku 
platiteľom dane na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v 
členskom štáte nájomcu považuje prevzatie predmetu nájmu za nadobudnutie tovaru z iného 
členského štátu, ktoré je predmetom dane. 
 
(§11 ods 1) Na účely tohto zákona sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu 
rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným 
alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do 
tuzemska z iného členského štátu. Za nadobudnutie tovaru podľa prvej vety sa považuje aj prevzatie 
tovaru na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom 
štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského 
štátu s oslobodením od dane.  
   
(§ 11 ods 3) Predmetom dane je aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v 
tuzemsku z iného členského štátu každou osobou. Za nadobudnutie nového dopravného prostriedku 
podľa prvej vety sa považuje aj prevzatie nového dopravného prostriedku na základe nájomnej zmluvy 
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje 
odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane.  
 

3.5. §9a ,§22 ods.10 § 85kg ods.3- pravidlá zdaňovania poukazov – ustanovenia §9a a 
§22 ods.10 nadobúdajú , účinnosť od 1.10.2019 

 

 Zavedenie nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaniach tovarov a služieb, ktoré sa 
dodávajú za poukazy . 

 Cieľom je zabezpečiť jednotné zaobchádzanie vo všetkých členských štátoch EÚ tak, aby sa 
eliminovali negatívne javy pri transakciách zahŕňajúcich poukazy . 

 Poukaz - nástroj, s ktorým je spojené právo jeho držiteľa získať zodpovedajúci tovar alebo 
služby, ktoré majú byť na základe použitia poukazu dodané, pričom zodpovedajúce tovary 
alebo služby, respektíve aspoň totožnosť ich možných dodávateľov, musí byť na poukaze, 
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alebo k nemu súvisiacej dokumentácii uvedená, spolu s podmienkami použitia tohto nástroja.  

 Poukaz sa  bude považovať za protihodnotu alebo jej časť za prislúchajúce dodanie tovaru 
alebo služieb.  
 

 Nová úprava rozlišuje uplatňovanie pravidiel DPH v závislosti od skutočnosti, či je možné 
daňové zaobchádzanie priraditeľné príslušnému dodaniu tovarov alebo služieb s istotou určiť 
už pri vystavení poukazu(jednoúčelový poukaz) alebo nie(viacúčelový poukaz). 

 Jednoúčelový poukaz- v čase vystavenia poukazu je známe miesto dodania tovaru alebo 
služieb, na ktoré sa tento poukaz vzťahuje, ako aj suma splatnej dane z  predmetného tovaru 
alebo služby.(príklad  poukaz na ubytovanie na jednu noc v  ktoromkoľvek hoteli hotelovej 
siete v Slovenskej republike, keďže v takomto prípade bude známe tak miesto poskytnutia 
prislúchajúcej služby (§ 16 ods. 1 zákona), ako aj sadzba DPH vzťahujúca sa na túto službu. 
Následné prevody jednoúčelového poukazu zdaniteľnou osobou konajúcou vo svojom mene 
sa na účely pravidiel DPH budú považovať za dodanie prislúchajúceho tovaru alebo služieb, 
pričom samotné odovzdanie tovaru alebo poskytnutie služby ich dodávateľom výmenou za 
poukaz už nebude považované za samostatnú transakciu na účely DPH. 

 Viacúčelový poukaz - v čase vystavenia poukazu nebude známa niektorá zo skutočností, 
umožňujúca určiť jednoznačné daňové zaobchádzanie z hľadiska DPH,. Pôjde napríklad 
poukaz na ubytovanie v ktoromkoľvek hoteli konkrétnej hotelovej siete, ktoré sa nachádzajú 
v Českej republike a Slovenskej republike, nakoľko v takomto prípade bude miesto 
poskytnutia a sadzba DPH známa až pri poskytnutí služby výmenou za poukaz. V prípadoch 
zahŕňajúcich viacúčelové poukazy bude predmet dane predstavovať až skutočné odovzdanie 
tovaru alebo skutočné dodanie služby ich dodávateľom výmenou za viacúčelový poukaz. 
Predchádzajúce prevody viacúčelového poukazu nebudú predstavovať transakciu, ktorá by 
predstavovala predmet dane. Dani z pridanej hodnoty však v prípade prevodu viacúčelového 
poukazu, uskutočneného inou osobou ako dodávateľom prislúchajúceho tovaru alebo služby, 
budú podliehať súvisiace služby, ako napríklad distribučné alebo reklamné služby.  

 Úpravy sa budú vzťahovať na poukazy vydané po 31. decembri 2018. 
 

3.6. §16 ods. 14 až 20,§68 - miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb 
rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb ( „vybrané 
digitálne služby“) pre nezdaniteľné osoby.  

 

 Doteraz platné pravidlá v § 16 ods. 14 zákona, stanovujú miesto dodania týchto služieb ako 
miesto, kde je usadený príjemca týchto služieb. Takto nastavené pravidlá spôsobujú 
problémy pre príležitostných poskytovateľov vybraných digitálnych služieb pre nezdaniteľné 
osoby usadené v niektorom z členských štátov EÚ spočívajúce v neúmernom 
administratívnom zaťažení spojenom s plneniami povinností, ktoré vyplývajú z pravidiel DPH.  

 Podľa schválenej zmeny  bude miesto dodania týchto služieb členský štát, v ktorom je ich 
poskytovateľ usadený . 

 Podmienku bude , že poskytovateľ je usadený len v jednom členskom štáte . 

 Hodnota dodávaných digitálnych služieb bez dane, ktoré sú dodávané nezdaniteľným 
osobám usadeným v iných členských štátoch v kalendárnom roku nepresiahne sumu 10 000 
eur a túto hodnotu nepresiahla ani v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku.  

 Poskytovateľ má  právo rozhodnúť sa, že miesto dodania predmetných služieb, dodaných 
nezdaniteľným osobám usadeným v inom členskom štáte, bude miesto, kde je nezdaniteľná 
osoba, ktorá je príjemcom takejto služby usadená. Toto svoje rozhodnutie je poskytovateľ 
povinný uplatňovať počas dvoch kalendárnych rokov.  

 Spresňuje sa v  § 68, že uplatňovanie osobitných úprav uvedených v § 68a a § 68b sa bude 
vzťahovať len na vybrané digitálne služby, ktorých miestom dodania je členský štát, v ktorom 
je usadená nezdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom takejto služby. 
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3.7. § 22 ods.5 – bezodplatné dodanie tovaru, spresnenie pravidiel   
 
Platiteľ dane, ktorý je povinný odviesť DPH z bezodplatného dodania tovaru podľa § 8 ods. 3 alebo 
bezodplatne dodanej služby podľa § 9 ods. 2, zohľadní pri výpočte dane prípadné skutočnosti, že si 
vstupnú daň odpočítaval v pomernej výške použitím koeficientu podľa § 50 alebo pri tovare, ktorý je 
v zmysle § 54 ods. 2 investičným majetkom, počas obdobia na úpravu odpočítanej dane vykonal 
jednu alebo viacero úprav odpočítanej dane. 
 
(§22 ods.5) Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý 
vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom 
dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou; pri dodaní tovaru, ktorý je podľa 
osobitného predpisu 26) odpisovaným majetkom, je základom dane zostatková cena majetku zistená 
podľa osobitného predpisu. 30) Pri dodaní služby podľa § 9 ods. 2 a 3 sú základom dane náklady na 
službu. Ak platiteľ odpočítal daň pomerne alebo vykonal úpravu odpočítanej dane, zohľadní tieto 
skutočnosti pri výpočte dane.. 
 

3.8. § 22 ods. 9 písm. h) - rozširuje sa  okruh osôb, ktoré majú osobitný vzťah 
k platiteľovi dane 

 
Ustanovenia § 22 ods. 8 a 9 zákona o DPH majú zabrániť zníženiu príjmov z DPH v prípadoch, ak 
platiteľ dane poskytne plnenie osobe, ktorá má k nemu osobitný vzťah  a požadovaná odplata je 
nižšia ako trhová hodnota a príjemca je osoba, ktorá nemá nárok na odpočítanie DPH. Rozširuje sa  
okruh osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane, o členov združení , družstiev. 
 

3.9. § 38 ods. 1, 2, 5, 7 a 8, § 69 ods. 12 písm. c), § 85kg ods. 4 - zmeny pri dodaní  
a nájme nehnuteľností 

 
 Vylúčenie voľby zdanenia pri predaji stavby určenej na bývanie, ktorá  spĺňa podmienky na 

oslobodenie od DPH 
Platiteľ dane pri dodaní nehnuteľnosti oslobodenej od dane, ktorá je určená na bývanie (byt, 
rodinný dom, bytový apartmán), nebude môcť využiť voľbu zdanenia tejto nehnuteľnosti. 
V prípade predaja nehnuteľnosti určenej na bývanie po uplynutí 5 rokov od kolaudácie (s 
oslobodením od dane) a pred uplynutím obdobia na úpravu odpočítanej DPH (obdobie na 
úpravu odpočítanej DPH pri nehnuteľnosti je 20 rokov podľa § 54 zákona o DPH) bude  platiteľ 
dane povinný upraviť DPH odpočítanú z nadobudnutia nehnuteľnosti (vrátiť DPH do štátneho 
rozpočtu). To, či je stavba resp. jej časť určená na bývanie, vyplýva z  kolaudačného 
rozhodnutia. Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel.  

 Vylúčenie voľby zdanenia pri prenájme bytu, rodinného domu alebo apartmánu v bytovom 
dome 
 Bez ohľadu na postavenie príjemcu (nájomcu) bude platiteľ dane vždy povinný uplatniť 
oslobodenie od dane pri nájomnom, ak je predmet nájmu určený na bývanie.  

 zdaňovanie prestavieb po dobu 5 rokov - stanovenie pravidiel pre zdanenie použitých 
alebo starších stavieb po prestavbe  
Zdaneniu podliehať nielen dodanie novej stavby (zdaneniu bude podliehať dodanie stavby 
pokiaľ neuplynie 5 rokov od jej prvej kolaudácie alebo prvého užívania stavby), ale aj dodanie 
staršej stavby, pri ktorej došlo k zmene účelu používania, avšak len za predpokladu, že 
náklady na stavebné práce predstavovali najmenej 40 % hodnoty stavby pred začatím 
stavebných prác, a taktiež dodanie zrekonštruovanej stavby za predpokladu, že stavebné 
práce predstavovali najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím prác.  
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Za „hodnotu stavby pred začatím stavebných prác“ hlavným ukazovateľom pre porovnanie 
bude hodnota stavby na voľnom trhu v čase pred prestavbou. Pri určovaní hodnoty vo vzťahu 
k porovnateľnej stavbe je potrebné brať do úvahy kritérium umiestnenia stavby a  časové 
kritérium. Uplatnenie oslobodenia od dane pri uvedených stavbách je možné až po uplynutí 5 
rokov od kolaudácie vzťahujúcej sa na zmenu účelu používania stavby alebo na rekonštrukciu 
predmetnej stavby. 

 Po dobu 5 rokov odo dňa prvej kolaudácie platiteľ dane nemôže uplatniť oslobodenie od 
dane na dodanie bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru. 

  Ak platiteľ dane bude predávať samostatne jednotlivý byt, bytový apartmán alebo nebytový 
 priestor, pri posúdení splnenia časovej podmienky oslobodenia od dane sa rovnako ako pri 
 dodaní stavby bude brať do úvahy ich prvé užívanie povolené na základe kolaudácie budovy.  

 Ak sa povolí zmena účelu užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, ku ktorej 
došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, a náklady na tieto stavebné práce budú 
najmenej 40 % z ich hodnoty pred začatím stavebných prác, na účely oslobodenia od dane sa 
bude pri ich dodaní brať do úvahy kolaudácia, ktorou sa povolí zmena účelu užívania bytu, 
apartmánu alebo nebytového priestoru.  

 Ak sa bude na základe stavebného povolenia rekonštruovať (opravovať) budova resp. 
spoločné priestory budovy alebo sa budú rekonštruovať jednotlivé byty, nebytové priestory 
alebo apartmány a náklady na stavebné práce budú predstavovať najmenej 40 % z hodnoty 
bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác, na účely 
oslobodenia od dane sa bude pri ich dodaní brať do úvahy kolaudácia po vykonaní 
stavebných zmien. 

 Ak sa bude rekonštrukcia (oprava) týkať len spoločných priestorov, je potrebné pri  určení 
navýšenej hodnoty (40 %) dodávaného bytu, nebytového priestoru príp. apartmánu 
vychádzať zo stavebných nákladov rozpočítaných na jednotlivé byty, nebytové priestory, 
apartmány podľa ich podlahovej plochy.   

 
§ 38 

Dodanie a nájom nehnuteľnosti 

 (1) Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného 

pozemku,
 19)

 na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie 

stavby alebo jej časti, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby alebo jej časti alebo po piatich 

rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby alebo jej časti; platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie 

uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane a toto svoje rozhodnutie je povinný písomne 

oznámiť príjemcovi plnenia najneskôr v lehote na vyhotovenie faktúry podľa § 73. Byty a nebytové 

priestory sa na účely oslobodenia od dane podľa prvej vety považujú za časť stavby.  

(1) Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, 19) na 
ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa  
a) kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, alebo po piatich 
rokoch odo dňa začatia prvého užívania tejto stavby, a to podľa toho, čo nastane skôr, 
b) kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, ku ktorej došlo v  dôsledku 
vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % 
z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác; hodnotou stavby pred začatím stavebných prác sa 
na účely tohto odseku rozumie hodnota, ktorá nie je nižšia ako cena porovnateľnej stavby na 
voľnom trhu v čase pred začatím stavebných prác,  
c) kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, v  dôsledku ktorých 
došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby; podstatnou zmenou podmienok 
doterajšieho užívania stavby sa rozumie vynaloženie nákladov na stavebné práce vo výške 
najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác.. 
 (2) Oslobodené od dane je dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku. Pokiaľ sa 

stavebný pozemok dodáva so stavbou alebo časťou stavby, vzťahuje sa na jeho dodanie odsek 1 alebo 
odsek 7.  
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 (3) Oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou   

a) nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby),  

b) nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel,  

c) nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov,  

d) nájmu bezpečnostných schránok.  

 (4) Na účely odseku 3 sa ubytovacím zariadením rozumie hotel, motel, botel, penzión, 

turistická ubytovňa alebo iná ubytovňa pri poskytnutí krátkodobého ubytovania, ktorým sa rozumie 

ubytovanie na obdobie kratšie ako tri mesiace, chata, kemping a ubytovanie v súkromí.  

 (5) Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže 

rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu 
apartmánu v bytovom dome alebo ich častí.  
  (6) Odseky 3 až 5 sa vzťahujú aj na podnájom nehnuteľnosti alebo jej časti. 

§ 38 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú: 
 
(7) Ak platiteľ dodáva časť stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý 
nebytový priestor, dodanie je oslobodené od dane, ak je uskutočnené po piatich rokoch odo dňa  
a) kolaudácie stavby, na základe ktorej sa povolilo prvé užívanie bytu, apartmánu alebo 
nebytového priestoru, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania bytu, apartmánu 
alebo nebytového priestoru, a to podľa toho, čo nastane skôr, 
b) kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania bytu, apartmánu alebo nebytového 
priestoru, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné 
práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred 
začatím stavebných prác; hodnotou bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím 
stavebných prác sa na účely tohto odseku rozumie hodnota, ktorá nie je nižšia ako cena 
porovnateľného bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru na voľnom trhu v  čase pred začatím 
stavebných prác,  
c) kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby, bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru po 
vykonaní stavebných prác na spoločných priestoroch stavby alebo jednotlivom byte, apartmáne 
alebo nebytovom priestore, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho 
užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru; podstatnou zmenou podmienok 
doterajšieho užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru sa rozumie vynaloženie 
nákladov na stavebné práce vo výške najmenej 40 % z hodnoty bytu, apartmánu alebo nebytového 
priestoru pred začatím stavebných prác. 
(8) Platiteľ, ktorý dodáva stavbu alebo časť stavby, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane 
podľa odseku 1 alebo odseku 7, sa môže rozhodnúť, že dodanie stavby alebo časti stavby nebude 
oslobodené od dane; to neplatí pri dodaní stavby určenej na  bývanie, dodaní jednotlivého bytu 
a dodaní jednotlivého apartmánu v bytovom dome. Ak platiteľ dodá stavbu, ktorá je určená na 
bývanie a aj na účel iný ako na bývanie, môže sa rozhodnúť, že dodanie stavby nebude oslobodené 
od dane len v časti, ktorá nie je určená na bývanie. 
(9) Na účely odsekov 5 a 8 sa apartmánom v bytovom dome19a) rozumie miestnosť alebo súbor 
miestností v bytovom dome, ktorý je spôsobilý plniť rovnakú funkciu ako byt. . 
 

3.10. § 48c, § 48d- oslobodenie pri transakciách súvisiacich s medzinárodným 
obchodom, účinnosť ustanovení od 1.1.2020 

 
Oslobodenie od dane pri dodaní surovej ropy v colnom alebo osobitnom sklade v tuzemsku a dodanie 
služieb poskytnutých v tomto sklade, ktoré súvisia so surovou ropou 
Oslobodenie od dane pri dovoze, nadobudnutí alebo dodaní motorového benzínu alebo motorovej 
nafty, ktoré sú určené na uskladnenie v daňovom sklade + súvisiace služby 
Dodanie motorového benzínu alebo motorovej nafty v daňovom sklade a dodanie služieb 
poskytnutých v tomto sklade, ktoré súvisia s benzínom/naftou 
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Oslobodenie od dane sa nevzťahuje na dodanie tovarov, ktoré sú určené na konečné použitie alebo 
spotrebu, a dodanie s tým súvisiacich služieb. 
Výška splatnej dane pri ukončení režimu alebo situácie podľa odsekov 1 a  2 zodpovedá výške dane, 
ktorá by bola splatná, keby každý uskutočnený zdaniteľný obchod podliehal dani.  
 
Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH umožňuje, aby členské 
štáty Európskej únie implementovali do svojej národnej legislatívy oslobodenie od DPH pri 
transakciách spojených s medzinárodným obchodom. Ide predovšetkým o oslobodenie od dane 
dodávok tovarov, ktoré sú umiestnené v colných skladoch alebo iných skladoch. 
Takéto oslobodenie má zavedené viacero členských štátov EU. Slovenská republika zatiaľ 
netransponovala príslušné dobrovoľné ustanovenie citovanej smernice,  v dôsledku čoho sa 
obchodníci s určitými komoditami obchodovateľnými na medzinárodných burzách vyhýbajú práve 
tuzemsku, nakoľko sú tieto tovary zaťažené daňou z pridanej hodnoty pri každom ich predaji, aj keď 
fyzicky neopustia územie skladov nachádzajúcich sa v Slovenskej republike. Nová právna úprava 
umožní komerčne relevantné obchodovanie s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a 
benzínom tak, ako sú vymedzené v  prílohe č. 9 k zákonu o dani z pridanej hodnoty. 
Následkom oslobodenia od dane možno predpokladať zvýšený objem skladovanej surovej ropy v SR, 
v dôsledku ktorého dôjde k zlepšeniu energetickej bezpečnosti SR. 
Nová právna úprava bude mať pozitívny dopad na zvýšenie príjmov prevádzkovateľov takýchto 
skladov zo skladovacích a k nim pridružených služieb. 
 
 

3.11. § 54 ods. 4, § 54a ods. 2 – spresnenie obstarávacej ceny  majetku 
obstaraného na lízing 

 
Obstarávacou cenou je aj suma splátok, ktoré platiteľ dane zaplatil pri obstaraní majetku formou 
finančného lízingu, pri ktorom nevznikla daňová povinnosť momentom odovzdania predmetu nájmu 
(finančný lízing, ktorý nie je  považovaný za dodanie tovaru v  momente odovzdania  predmetu 
lízingu). 
Znenie je spresnené z dôvodu odstránenia pochybností pre prípad povinnej úpravy odpočítanej dane 
pri zmene účelu použitia investičného majetku, ktorý platiteľ dane nadobudol formou finančného 
lízingu.  
 Momentom  odovzdanie investičného majetku platiteľovi dane do nájmu začina plynúť obdobie ( 5 
alebo 20 rokov)na úpravu odpočítanej dane podľa Prílohy  č.1.   
 

3.12. § 54c, § 54d, § 68d ods. 6  
 
Rozšírenie mechanizmu úpravy odpočítanej dane z dôvodu zmeny rozsahu použitia hmotného 
investičného majetku, pri kúpe ktorého platiteľ uplatnil odpočítanie dane len vo výške 
zodpovedajúcej rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie 
ako na podnikanie, oprávnený uplatniť len pomernú časť odpočtu DPH prináležiacu použitiu tohto 
hnuteľného majetku na podnikanie. 
Úprava odpočítanej DPH podľa navrhovaného ustanovenia sa vzťahuje len na tie hnuteľné veci, ktoré 
spĺňajú definíciu hnuteľného investičného majetku v zmysle § 54 ods. 2 písm. a) zákona. 

Za § 54c sa vkladá § 54d, ktorý znie: 
 (1) Platiteľ, ktorý odpočítal časť dane podľa § 49 ods. 5 prvej vety pri hnuteľnom  hmotnom majetku 

a tento majetok je investičným majetkom uvedeným v § 54 ods. 2 písm. a), upraví odpočítanú daň, ak 

v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom tento majetok nadobudol, zmení rozsah 

použitia majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie. 

(2) Obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa odseku 1 je päť rokov vrátane roka, v  ktorom platiteľ 

nadobudol hnuteľný hmotný majetok. Ak platiteľ nadobudne investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 
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písm. a) formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom po nadobudnutí zmení 

rozsah použitia na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie, na účely úpravy odpočítanej 

dane sa má za to, že obdobie na úpravu odpočítanej dane začalo plynúť v kalendárnom roku, v ktorom 

bol tento investičný majetok odovzdaný do užívania platiteľovi. 
(3) Úpravu odpočítanej dane podľa odseku 1 platiteľ vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho 
roka, v ktorom zmenil rozsah použitia hnuteľného hmotného majetku, a to za každý kalendárny rok do 
skončenia obdobia na úpravu odpočítanej dane vrátane kalendárneho roka, v ktorom zmenil rozsah použitia  
tohto majetku. 
 

3.13. § 69 ods. 12 písm. f/ a g/ -úprava pravidiel uplatňovania mechanizmu tuzemského 
prenosu daňovej povinnosti pri transakciách s určitými komoditami 

Prenos daňovej povinnosti sa  neuplatní  pri dodaní poľnohospodárskych plodín a  tovarov z kovov, 
pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra . 
 
12) Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa  na 
f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka,28da) ktoré nie sú 
bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, okrem dodania tovarov, pri ktorom je 
vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), 
g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka28da) a do  položiek 
7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka,28da) iných ako uvedených v písmene a), okrem 
dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo 
písm. b), 

 

Podľa zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2017 sa prenos daňovej povinnosti pri dodaní  
poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov uplatnil na tie dodávky uvedených tovarov, pri ktorých 
základ dane (cena bez DPH) uvedený na faktúre bol 5 000 eur a viac. Novelou účinnou od 1. januára 
2018 sa limit 5 000 eur vypustil, čo spôsobilo v praxi problémy vtedy, ak platiteľ dane ako kupujúci 
dostal doklad z elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Na rozdiel od riadnej faktúry nie je na 
doklade z ERP uvedená identifikácia odberateľa, t. j nie je tam uvedené jeho meno resp. názov, jeho 
identifikačné číslo DPH, adresa sídla a nie je tam uvedená ani informácia „prenesenie daňovej 
povinnosti“, čo je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti. 
Keďže táto informácia nebola uvedená na zjednodušenej faktúre, kupujúci v rozpore s § 69 ods. 12 

písm. f) a g) zákona o DPH neuplatnil daň na kúpu tohto tovaru.  
 

 
3.14. § 70 ods. 2 písm. d/ a e/-nová záznamová povinnosť 

 
V § 70 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú: 
„d) dodaní služby s miestom dodania v treťom štáte, dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 
1 v inom členskom štáte, ktorá je oslobodená od dane, a dodaní služby s miestom dodania podľa § 16 
ods. 1 až 4, 10 a 11 v inom členskom štáte, 
e) dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou s miestom dodania v inom členskom štáte, ak sa 
preprava tohto tovaru začala v tuzemsku,“. 
Z dôvodu, že plnenia, ktoré sú doplnené v novonavrhovanom písmene d) a e) odseku 2 sa neuvádzajú 
do daňového priznania, súhrnného výkazu a ani kontrolného výkazu tieto plnenia platiteľ dane 
uvádzať vo svojich záznamoch pre DPH. Túto povinnosť nemajú zdaniteľné osoby, ktoré nemajú 
postavenie platiteľa dane. 
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3.15.  § 72 ods. 3-povinnosti pre zahraničnú osobu z tretieho štátu vyhotoviť 
faktúru 

 
Doterajšie pravidlá takejto zahraničnej osobe neukladali povinnosť vyhotoviť faktúru pri dodaní 
tovaru alebo služby v tuzemsku pri dodaní tovaru alebo služby  usadenej zdaniteľnej 
osobe/nezdaniteľnej právnickej osobe 
 (3) Zahraničná osoba z tretieho štátu je povinná vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri dodaní 

tovaru alebo dodaní služby s miestom dodania v tuzemsku; to neplatí, ak má táto osoba na území 

Európskej únie prevádzkareň, ktorá sa zúčastňuje na tomto dodaní. 


