
Otázka 

Firma A predá tovar firme B, ktorá ďalej predáva firme C.  

Firma A robí tzv. marketingovú podporu, t. j.  poskytne dodatočnú zľavu, a to tak, že firma A 

pošle takzvané oznámenie, kde informuje firmu C, aby  opravila základ dane, a predmetnú 

opravu odpočítateľnej dane uviedla v časti C.2 kontrolného výkazu.  

Prosím Vás o vyjadrenie či firma A postupuje správne, a  keď áno do C.2 aký doklad mám 

dať. 

 

Odpoveď 

Platiteľovi dane  „C“ bola poskytnutá zľava, pričom túto zľavu mu neposkytol jeho dodávateľ 

- platiteľ „B“, ale nepriamo dodávateľ jeho dodávateľa – platiteľ „A“, na základe čoho je 

možné sa domnievať, že ide o nepriame zľavy. 

Keďže po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ dane „C“ odpočítal daň z kúpy 

tovaru, došlo k zníženiu základu dane platiteľom „A“, platiteľ dane „C“ je podľa § 53 ods. 1 

zákona o DPH povinný opraviť odpočítanú daň.  

Platiteľ „C“ je povinný opraviť odpočítanú daň aj napriek tomu, že platiteľ dane „C“ 

neobdržal doklad o oprave základu dane od platiteľa „A“ (ani nemohol, pretože tento pre 

neho tovar nedodal, a tiež od svojho dodávateľa „B“  nemohol obdržať doklad o oprave 

dane, pretože tento mu zľavu neposkytol), ktorý mu dňa  09. 01. 2017 oznámil listom  

poskytnutie zľavy na nákup tovarov  spôsobom, že mu poukáže najneskôr 20. 01. 2017 na 

účet  sumu vo výške 803,83 eur plus DPH v sume 160,77 eur za nákup tovarov, u ktorých bol 

on ako dodávateľ osobou povinnou platiť podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH  a tiež sumu 

380,17 eur za nákup tovarov, u ktorých bol odberateľ „C“ osobou povinnou platiť daň podľa 

§ 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH.  
Ak doklad o oprave základu dane platiteľ nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť 

podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú 

daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 

ods. 1 zákona o DPH. Keďže platiteľ dane „C“ doklad o oprave nedostal a ani nedostane, túto 

opravu platiteľ dane „C“ vykoná v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, 

keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH. Skutočnosť na opravu základu dane 

podľa nášho názoru nastala znížením základu dane, a to poukázaním finančných 

prostriedkov na účet platiteľa dane „C“ zo strany platiteľa „A“.  Ak teda platiteľ dane  „C“ 

dostal finančné prostriedky na svoj účet napr. 20. 01. 2017, potom je povinný opraviť 

odpočítanú daň v zdaňovacom období február 2017, prípadne I. Q. 2017, ak zdaňovacím 

obdobím platiteľa dane je kalendárny štvrťrok.  

 
Opravu odpočítanej dane platiteľ dane uvedie v časti C.2. kontrolného výkazu za 

rovnaké zdaňovacie obdobie, v ktorom je povinný túto opravu uviesť v daňovom priznaní, 

teda za február 2017 alebo I. Q. 2017 v závislosti od toho, aké má zdaňovacie obdobie.  

Ak platiteľ dane nemá k dispozícii niektorý údaj, ktorý je povinnosť uviesť v časti C.2, 

kontrolného výkazu, prípadne sa na základe opravy alebo prijatej opravnej faktúry nemení 

niektorý údaj, ale je napriek tomu povinnosť vyplniť všetky kolónky v časti C.2. kontrolného 

výkazu (okrem kódu opravy , ktorý sa týka dodatočného kontrolného výkazu), platiteľ dane v 

takýchto prípadoch uvádza v príslušných kolónkach údaj "0".   Keďže platiteľ dane „C“ nemá 

k dispozícii opravnú faktúru vyhotovenú platiteľom „A“, ktorý mu poskytol nepriamu zľavu 

na nákup tovarov, v zmysle Poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu uvedie v kolónke 

"poradové číslo opravnej faktúry" údaj "0".  

Oprava I - prvý prípad zľavy  vo výške 803,83 € plus DPH v sume 160,77 € za nákup 

tovarov, u ktorých bol  dodávateľ – platiteľ „A“ osobou povinnou platiť podľa § 69 ods. 

1 zákona o DPH. Platiteľ „C“ vykoná opravu:  



 V daňovom priznaní za február 2017 alebo I. Q. 2017 v závislosti od toho, aké má 

zdaňovacie obdobie  na riadku  28 DP uvedie  sumu dane  +160,77 €, o ktorú sa 

opravuje odpočítaná daň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH - údaj o dani sa označí 

znamienkom plus, ak sa znižuje odpočítaná daň. 

 V kontrolnom výkaze za február 2017 alebo I. Q. 2017 v závislosti od toho, aké má 

zdaňovacie obdobie v časti C.2. 
C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry 
 

 

Identifikačné 

číslo pre daň 

dodávateľa 

 

Poradové 

číslo 

opravnej 

faktúry 

 

Poradové číslo 

pôvodnej 

prijatej faktúry 

 

Rozdiel 

základu 

dane v 

eurách 

 

 

Rozdiel 

sumy dane 

v eurách 

 

 

Sadzba 

dane 

% 

 

Rozdiel v 

sume 

odpočítanej 

dane v eurách 

 

 

Kód 

opravy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Uvedie sa 

identifikačné 

číslo pre daň 

dodávateľa „B“ 

0 Uvedie sa 

poradové číslo 

pôvodnej 

faktúry od 

dodávateľa „B“ 

a ak faktúr, ku 

ktorým sa zľava 

poskytla, bolo 

viacej potom 

poradové číslo 

poslednej 

-803,83 -160,77 0 -160,77  

Oprava II - druhý prípad zľavy vo výške 380,17 € za nákup tovarov, u ktorých bol 

odberateľ „C“ osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH 

Platiteľ „C“ vykoná opravu:  

 V daňovom priznaní za február 2017 alebo I. Q. 2017 v závislosti od toho, aké má 

zdaňovacie obdobie  na riadku 26 DP uvedie sumu  -380,17 € ( zníženie základu dane 

- základ dane sa označí znamienkom mínus, ak sa znížil základ dane) a na riadku 27 DP  

uvedie sumu  -76,03 € ( zníženie  dane  - údaj o dani  sa označí znamienkom mínus, ak 

sa znížila suma dane). Ďalej  na riadku  28 DP uvedie  sumu dane  +76,03 €, o ktorú sa 

opravuje odpočítaná daň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH - údaj o dani  sa označí 

znamienkom plus, ak sa znižuje odpočítaná daň. 

 V kontrolnom výkaze za február 2017 alebo I. Q. 2017 v závislosti od toho, aké má 

zdaňovacie obdobie v časti C.2. 
C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry 
 

 

Identifikačné 

číslo pre daň 

dodávateľa 

 

Poradové 

číslo 

opravnej 

faktúry 

 

Poradové číslo 

pôvodnej 

prijatej faktúry 

 

Rozdiel 

základu 

dane v 

eurách 

 

 

Rozdiel 

sumy dane 

v eurách 

 

 

Sadzba 

dane 

% 

 

Rozdiel v 

sume 

odpočítanej 

dane v eurách 

 

 

Kód 

opravy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Uvedie sa 

identifikačné 

číslo pre daň 

dodávateľa „B 

0 Uvedie sa 

poradové číslo 

pôvodnej 

faktúry od 

dodávateľa „B“ 

a ak faktúr, ku 

ktorým sa zľava 

poskytla, bolo 

viacej potom 

poradové číslo 

poslednej  

-380,17 -76,03 0 -76,03  
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