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Cvičné príklady  

 

 

Miesto dodania tovaru (§ 13 zákona o DPH) 

 

Tovar z Nemecka do Španielska 

1. Slovenský platiteľ dane A kúpi od slovenského platiteľa dane B tovar nachádzajúci sa v sklade v 

Nemecku za cenu 30 000 eur bez dane a predá ho španielskemu podnikateľovi registrovanému pre daň 

v Španielsku za cenu 35 000 eur bez dane. Prepravu tovaru z Nemecka do Španielska zabezpečuje 

španielsky podnikateľ. Slovenský platiteľ dane A kúpil tovar 15. mája a predal ho španielskemu 

podnikateľovi 20. mája. Faktúra o prvom predaji bola vyhotovená 17. mája a o druhom predaji 2. júna. 

 

Riešenie 

Obidve dodania tovaru podliehajú nemeckému zákonu o DPH. Slovenský platiteľ dane A kúpi tovar 

od slovenského platiteľa dane B za cenu s nemeckou daňou a pravdepodobne sa musí v Nemecku 

registrovať pre daň, podať daňové priznanie, uplatniť v ňom právo na odpočítanie nemeckej dane, v 

daňovom priznaní za jún uviesť dodanie tovaru do Španielska s oslobodením od dane a podať súhrnný 

výkaz za jún (podľa vzniku daňovej povinnosti), v ktorom uvedie dodanie tovaru do Španielska. 

Dňom vzniku daňovej povinnosti pri dodaní tovaru do Španielska (s oslobodením od dane) je 2. jún. 

 

Tovar zo Slovenska do Španielska 

2. Španielski podnikatelia objednávajú za výhodné ceny tovar u podnikateľa v Hongkongu. Podnikateľ 

z Hongkongu kupuje tovar od slovenského platiteľa dane. Slovenský platiteľ dane na základe pokynov 

podnikateľa z Hongkongu zasiela tovar z tuzemska do centrálneho skladu v Španielsku. Z tohto skladu 

zabezpečuje doručenie tovaru k jednotlivým španielskym podnikateľom zástupca podnikateľa z 

Hongkongu. Faktúru pre podnikateľa z Hongkongu o dodaných tovaroch vyhotovuje slovenský 

platiteľ dane vždy do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  

 

Riešenie 

Podnikateľ z Hongkongu sa má v Španielsku registrovať pre daň, tovar si u slovenského platiteľa dane 

objednávať pod španielskym IČ DPH. Potom je dodanie tovaru slovenským platiteľom dane 

podnikateľovi z Hongkongu oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH. Slovenský platiteľ 

dane pri určení dňa dodania tovaru uplatní § 19 ods. 3 písm. e) zákona o DPH – opakované dodanie 

tovaru do iného členského štátu. Dňom vzniku daňovej povinnosti je podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH 

deň vyhotovenia faktúry a podľa tohto dátumu uvádza slovenský platiteľ dane dodanie tovaru do 

daňového priznania a súhrnného výkazu. 

Podnikateľ z Hongkongu fakturuje dodanie tovaru španielskym podnikateľom za cenu so španielskou 

daňou. 

 

Tovar z Talianska na Slovensko 

3. Slovenský platiteľ dane si objednal tovar v hodnote 20 000 eur bez dane od podnikateľa z Ukrajiny, 

ktorý nie je identifikovaný pre daň v žiadnom členskom štáte Európskej únie. Ukrajinský podnikateľ 

dal tento tovar vyrobiť v Taliansku u talianskej spoločnosti za dohodnutú sumu 15 000 eur bez dane. 

Dňa 25. mája bol vyrobený tovar prepravený z Talianska od výrobcu priamo na Slovensko 

slovenskému platiteľovi dane. Tovar prepravil slovenský platiteľ dane svojim dopravným 

prostriedkom. Faktúru za dodanie tovaru vystavil taliansky dodávateľ ukrajinskému podnikateľovi dňa 

26. mája na dohodnutú sumu 15 000 eur bez dane. Dňa 30. mája dostal slovenský platiteľ dane faktúru 

od ukrajinského podnikateľa na dohodnutú sumu 20 000 eur bez dane, ktorá bola vystavená 27. mája.  

 

Riešenie 

Ukrajinský podnikateľ by sa mal zaregistrovať ako platiteľ dane v Taliansku a taliansky výrobca 

fakturuje dodanie tovaru ukrajinskému podnikateľovi s talianskou daňou. Tovar je prepravený 

z Talianska priamo na Slovensko, čo znamená, že slovenský platiteľ dane nadobudol tovar z Talianska 

od ukrajinského podnikateľa a po nadobudnutí tovaru mu vznikla daňová povinnosť dňom 

vyhotovenia faktúry 27. mája.  
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Základ dane a daň uvedie slovenský platiteľ dane v nasledovných riadkoch                    daňového 

priznania za máj: 

r. 07: 20 000 eur 

r. 08:   4 000 eur 

r. 19:   4 000 eur. 

Zároveň si uplatní odpočet dane vo výške 4 000 eur, ktorú uvedie v riadku 21 daňového priznania. 

 

Tovar s montážou v Česku 

4. Český platiteľ dane si objednal u slovenského platiteľa dane tovar vrátane montáže za dohodnutú 

cenu 70 000 eur bez dane. Slovenský platiteľ dane si tento tovar s montážou objednal u litovskej 

spoločnosti, ktorá je identifikovaná pre daň v Litve ako platiteľ dane, za 60 000 eur bez dane. Litovská 

spoločnosť prepravila tovar priamo k českému platiteľovi dane do jeho výrobnej haly v Česku a po 

montáži ho odovzdala v máji slovenskému platiteľovi dane a ten ho odovzdal v tom istom mesiaci 

českému platiteľovi dane. 

 

Riešenie 

Podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH je miesto dodania tovaru s montážou tam, kde je tovar 

zmontovaný, t. j. Česko. Pri obidvoch dodaniach tovaru s montážou je miestom dodania Česko. 

Litovská spoločnosť ako aj slovenský platiteľ dane sú povinní pri dodaní tovaru s montážou 

postupovať podľa českého zákona o DPH. 

 

Tovar s montážou v tuzemsku 

5. Slovenský platiteľ dane si objednal u českého platiteľa dane tovar vrátane montáže za dohodnutú 

cenu 50 000 eur bez dane. Český platiteľ dane si tento tovar s montážou objednal u maďarského 

platiteľa dane za 45 000 eur bez dane. Maďarský platiteľ dane prepravil tovar priamo k slovenskému 

platiteľovi dane do jeho výrobnej haly na Slovensku a po montáži ho odovzdal v máji českému 

platiteľovi dane a ten ho odovzdal v tom istom mesiaci slovenskému platiteľovi dane. Český platiteľ 

dane je v tuzemsku registrovaný podľa § 5 zákona o DPH ako platiteľ dane. 

 

Riešenie 

Podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH je miesto dodania tovaru s montážou tam, kde je tovar 

zmontovaný, t. j. tuzemsko.  

Maďarská spoločnosť podá žiadosť o registráciu za platiteľa dane na Slovensku v zmysle § 5 zákona 

o DPH a vystaví do 15 dní odo dňa dodania tovaru pre českú spoločnosť faktúru, na ktorej uvedie 

základ dane vo výške 45 000 eur a daň vo výške 9 000 eur.  

Základ dane a daň uvedie maďarská spoločnosť v nasledovných riadkoch daňového priznania: 

r. 03: 45 000 eur 

r. 04:   9 000 eur  

Česká spoločnosť podá žiadosť o vrátenie dane (refundácia § 55a a nasl. zákona o DPH) a vyfakturuje 

slovenskému platiteľovi dane dodanie tovaru vrátane montáže za cenu bez dane vo  výške 50 000 eur.   

Slovenský platiteľ dane prizná daň vo výške 10 000 eur v zdaňovacom období máj a zároveň si po 

splnení podmienok uvedených v § 49 až 51 zákona o DPH uplatní právo na odpočítanie dane. 

Základ dane a daň uvedie v nasledovných riadkoch daňového priznania za máj: 

r. 09: 50 000 eur 

r. 10:  10 000 eur 

r. 19:  10 000 eur 

r. 21:  10 000 eur. 

 

 

Miesto dodania služieb (§ 15 a § 16 zákona o DPH) 

 

Vzdelávacia služba 

6. Slovenský platiteľ dane, ktorý má na Slovensku aj dcérsku spoločnosť, si objednal u českej 

spoločnosti, ktorá je identifikovaná pre daň v Českej republike, vzdelávanie pre svojich zamestnancov 

a zamestnancov dcérskej spoločnosti za dohodnutú cenu 2 000 eur bez dane. Účastníkmi vzdelávania 
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boli len zamestnanci týchto dvoch spoločností. Vzdelávacia služba bola poskytnutá v dňoch 16. a 17. 

mája v Prahe. Dňa 25. mája vystavila česká spoločnosť pre slovenského platiteľa dane faktúru za 

dohodnutú sumu, ktorú slovenský platiteľ dane dostal 30. mája. Dňa 10. júna vystavil slovenský 

platiteľ dane faktúru dcérskej spoločnosti, ktorou jej polovicu nákladov na vzdelávanie (1 000 eur bez 

dane)  prefakturoval. 

 

Riešenie 

Miesto dodania vzdelávacej služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH - tuzemsko. Česká 

spoločnosť vyfakturuje túto službu bez dane. Dňom vzniku daňovej povinnosti je 17. máj (skončenie 

poskytovania služby). Osobou povinnou platiť daň je v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH slovenský 

platiteľ dane.  

Základ dane a daň uvedie slovenský platiteľ dane v nasledovných riadkoch daňového priznania za 

máj: 

r. 11: 2 000 eur 

r. 12: 400 eur 

r. 19: 400 eur 

Zároveň si odpočíta daň vo výške 400 eur, ktorú uvedie v r. 21 daňového priznania. 

Polovicu nákladov na vzdelávanie vyfakturuje slovenský platiteľ dane dcérskej spoločnosti za cenu 

s daňou, pretože miestom dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je Slovensko. V zmysle § 

19 ods. 6 zákona o DPH vzniká slovenskému platiteľovi dane daňová povinnosť dňom vyhotovenia 

faktúry, t. j. 10. júna. 

Základ dane a daň uvedie v nasledovných riadkoch daňového priznania za jún: 

r. 03: 1 000 eur 

r. 04:   500 eur 

r. 19:   500 eur. 

 

Preprava tovaru 

7. Slovenský platiteľ dane si objednal prepravu tovaru z Rakúska do Ruska u rakúskeho podnikateľa. 

Tovar bol prepravený z Rakúska do Ruska. Preprava tovaru sa skončila 20. mája. Rakúsky podnikateľ 

vyhotovil faktúru za prepravu tovaru 3. júna. 

 

Riešenie 

Miesto dodania prepravy tovaru sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH - tuzemsko. Dňom vzniku 

daňovej povinnosti je 20. máj. Osobou povinnou platiť daň je v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH 

slovenský platiteľ dane. Prijatá služba je však oslobodená od dane podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH. 

Uvedenie do daňového priznania? 

 

Služba vzťahujúca sa na nehnuteľnosť 

8. Slovenský platiteľ dane A vykoná v máji ako subdodávateľ montáž okien a dverí na nehnuteľnosti v 

Prahe pre slovenského platiteľa dane B za dohodnutú cenu bez dane 20 000 eur. Na výkon prác si 

platiteľ dane A prevezie do Česka stavebné zariadenia potrebné na výkon montáže. Po ukončení 

montáže v máji si tento majetok privezie nazad do tuzemska. 

 

Riešenie 

Miesto dodania montážnych prác na nehnuteľnosti sa určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH - Česko. 

Slovenský platiteľ dane A, dodávateľ služby, je povinný postupovať podľa českého zákona o DPH. 

Premiestnenie stavebného zariadenia na výkon stavebných prác z tuzemska do Česka sa podľa § 8 ods. 

4 písm. g) zákona o DPH nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu, teda nie je predmetom dane. 

 

Služba vzťahujúca sa na nehnuteľnosť 

9. Český podnikateľ, ktorý nie je platiteľom dane v Českej republike ani na Slovensku, vykonával od 

1. marca do 30. mája búracie práce na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v Slovenskej republike. 

Tieto práce vykonával pre slovenskú obchodnú spoločnosť, ktorá nie je platiteľom dane na Slovensku 

ani v Českej republike. Dňa 7. júna vystavil český podnikateľ faktúru pre slovenskú spoločnosť na 

sumu 10 000 eur bez dane. Slovenská spoločnosť dostala faktúru 13. júna. 
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Riešenie 

Podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH je osobou povinnou platiť daň slovenský podnikateľ, pretože miesto 

dodania búracích prác je v zmysle § 16 ods. 1 zákona o DPH na Slovensku.  

Základ dane vo výške 10 000 eur a daň vo výške 2 000 eur uvedie v nasledovných riadkoch daňového 

priznania za máj: 

r. 09: 10 000 eur 

r. 10:  2 000 eur 

r. 19:  2 000 eur 

Odpočítanie dane vo výške 2 000 eur príjemca služby neuplatní, pretože nie je platiteľom dane. 

Ak ba bola platba vopred - uplatní sa § 19 ods. 4 zákona o DPH. 

 

 

Právna služba 

10. Advokátska kancelária, platiteľ dane, zastupuje v súdnom konaní v tuzemsku 

- ukrajinského občana, 

- poľského občana, 

- cyperskú obchodnú spoločnosť. 

 

 

 

 

Riešenie 

- podľa § 16 ods. 17 písm. c) zákona o DPH je miesto dodania služby na Ukrajine, služba nie je 

predmetom dane podľa slovenského zákona o DPH, 

- podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH je miesto dodania služby v tuzemsku, služba podlieha slovenskej 

dani, 

- podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je miesto dodania služby na Cypre, služba nepodlieha slovenskej 

dani, uvedie sa v súhrnnom výkaze. 

 

 

Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu (§ 17 zákona o DPH) 

 

11. Slovenský platiteľ dane si pod svojim slovenským IČ DPH objednal tovar z Holandska, tento tovar 

prevzal 20. mája od holandského dodávateľa a prepravil ho priamo do skladu prenajatého v Slovinsku. 

Holandská firma vyhotovila 31. mája faktúru na dohodnutú cenu 20 000 eur bez dane a uviedla vo 

faktúre, že tovar je dodaný s oslobodením od dane.  

Slovenský platiteľ dane priznal vo svojom daňovom priznaní za máj daň z nadobudnutia tovaru v 

tuzemsku 4 000 eur a uplatnil si odpočítanie tejto dane. 

 

Riešenie 

Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu je v tuzemsku (§ 17 ods. 2 zákona o DPH), preto 

priznaná daň je správna, avšak platiteľ dane nemá právo na odpočítanie tejto dane (rozsudok Súdneho 

dvora EÚ vo veci C - 536/08 ). Až keď slovenský platiteľ dane prizná daň z nadobudnutia tovaru v 

Slovinsku (registrácia pre daň v Slovinsku), môže opraviť základ dane (a daň) pri nadobudnutí tovaru 

v tuzemsku. 

 

 

 


