
 

Otázky  z prednášky k DPH - Nitra ,Bratislava 3/2017  Lektor Ing. Helena Kováčiková 

Otázka 

FO - podnikateľ sa stal platiteľom DPH od 1. 2. 2017. V mesiaci marec 2017 zaplatil faktúru 

za nájom za rok 2016. Bude si môcť uplatniť túto DPH v prvom zdaňovacom období podľa   

§ 55 zákona o DPH ?  FO účtuje v jednoduchom účtovníctve. 

Odpoveď 

Nie, určite nie! Veď je to nájom za rok 2016, kedy ešte FO - podnikateľ nebola platiteľom 

dane. V § 55 ods. 2 zákona o DPH sa uvádza, že platiteľ môže odpočítať daň podľa § 55 ods. 

1 zákona o DPH  v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51 zákona o DPH. Z ustanovenia    

§ 49 ods. 2 zákona o DPH vyplýva, že platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný 

platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. 

Službu využil v období roku 2016, kedy uskutočňoval plnenia ako neplatiteľ. 

 

Otázka 

Slovenský platiteľ DPH (registrovaný podľa § 4) si u francúzskeho dodávateľa objednáva 

počítačové komponenty za účelom ich vývozu do Ruska. Francúz je platiteľ DPH. Tovar 

odíde priamo z Francúzska do Ruska a nikdy nevstúpi na územie SR. Ako máme postupovať 

pri účtovaní prijatej faktúry od francúzskeho dodávateľa a ako pri vystavenej faktúre pre 

ruského odberateľa? Platí tu § 17 zákona o DPH? 

Odpoveď 

Nie, tu neplatí  § 17 zákona o DPH.  

Podľa článku 146 ods. 1 písm.  b) (Oslobodenie od dane pri vývoze) Smernice Rady 

2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty členské štáty oslobodia od dane 

dodanie tovaru, ktorý je zaslaný alebo prepravený nadobúdateľom alebo na jeho účet do 

miesta určenia mimo Spoločenstva, ak nadobúdateľ nie je usadený na ich území. 

V tomto prípade nejde o nadobudnutie tovaru, ale ide o vývoz tovaru, ktorého dodanie je 

oslobodené od dane, v prípade ak ide o dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený 

kupujúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu (do Ruska), ak 

kupujúci nie je usadený na území dodávateľa (teda v tomto prípade na území Francúzska 

nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko). Teda ak slovenský platiteľ dane, 

ktorý ako kupujúci z územia Francúzska zabezpečí prepravu (doslovne prepraví tovar na svoj 

účet) ním kúpeného tovaru vo Francúzsku  od francúzskeho dodávateľa do tretieho štátu – do 

Ruska . 

Odoslanie alebo prepravenie tovaru z FR do miesta určenia na území tretieho štátu je 

slovenský  platiteľ povinný preukázať colným vyhlásením (bez ohľadu na skutočnosť či 

vývoz tovaru z územia FR deklaroval sám, alebo ho deklaroval jeho francúzsky dodávateľ),    

v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie. 

Slovenský platiteľ pri  účtovaní prijatej faktúry od francúzskeho dodávateľa  ako aj pri 

vystavenej faktúre pre ruského odberateľa postupuje mimo slovenskej DPH. 

 

Otázka 

V zmysle zmluvy o vyslaní slovenského občana a pracovníka slovenskej spoločnosti vyšleme 

do materskej spoločnosti v Nemecku. Materskej spoločnosti fakturujeme náklady spojené 

s pracovníkom – mzdy, letenky, telefón, .....  Fakturujeme bez DPH (ide o presun nákladov), 

neuvádzame vetu prenesenie daňovej povinnosti. Prosím o posúdenie. 

Odpoveď 



Slovenská spoločnosť je tuzemský subjekt, samostatný subjekt práv a povinnosti a to aj 

v prípade, že nemecká spoločnosť je jej materskou spoločnosťou. Taktiež nemecká 

spoločnosť je samostatný daňový subjekt v Nemecku. Predpokladáme, že slovenská 

spoločnosť  je platiteľom dane. Slovenská spoločnosť fakturuje nemeckej spoločnosti bez 

DPH, ale nie z dôvodu, že by šlo ako uvádzate v otázke „o presun nákladov“. Slovenská 

spoločnosť dodáva  nemeckej spoločnosti službu – pridelenie zamestnanca, čo je služba, pri 

ktorej sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH (miesto je tam, kde príjemca 

má svoje sídlo – v Nemecku). Slovenský platiteľ vyhotoví faktúru do 15 dní od konca 

mesiaca, v ktorom službu dodal (§ 72 ods. 1 písm. b) zákona o DPH), uvedie v súlade s § 74 

ods. 1 písm. k) zákona o DPH slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", pretože 

osobou povinnou platiť daň je príjemca  služby, a dodanie služby pre nemeckú firmu uvedie 

v súhrnnom výkaze podanom podľa § 80 zákona o DPH. 

 

Otázka 

Ako postupujú české firmy, ktoré dodávajú stavebné práce na Slovensko v prípadoch: 

 Ak sú identifikované pre DPH v SR a ak nie sú identifikované pre DPH v SR pri 

nákupe stavebného materiálu v SR. Ako uplatňujú odpočet dane resp. refundáciu. 

 Ako postupujú  pri fakturácií ak fakturujú: 

 zdaniteľnej osobe 

 súkromnej osobe 

Odpoveď 

Z otázky ako postupujú české firmy, ktoré dodávajú stavebné práce na Slovensko  

predpokladáme, že sa pýtate na prípad, kedy česká firma dodáva stavebné práce na stavbe či 

na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v tuzemsku (v SR).   

Bez ohľadu na skutočnosť, či česká firma dodávajúca stavebné práce na stavbe v tuzemsku    

(v SR) je alebo nie je v tuzemsku registrovaná pre DPH podľa § 5 zákona o DPH, nakupuje 

stavebný materiál (tovar) v tuzemsku od tuzemského platiteľa so slovenskou DPH.  

Ak česká firma (registrovaná pre DPH v tuzemsku) dodáva stavebné práce na stavbe či na 

nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v tuzemsku (v SR), a fakturuje tuzemskej zdaniteľnej osobe, 

potom uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH. 

Ak česká firma (neregistrovaná pre DPH v tuzemsku) dodáva stavebné práce na stavbe či na 

nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v tuzemsku (v SR), a fakturuje tuzemskej zdaniteľnej osobe, 

potom uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH. 

Ak česká firma (neregistrovaná pre DPH v tuzemsku) dodáva stavebné práce na stavbe či na 

nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v tuzemsku (v SR), a fakturuje tuzemskému platiteľovi DPH 

(osobe registrovanej pre DPH v tuzemsku podľa § 4), potom uplatní prenos daňovej 

povinnosti podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH. 

Ak česká firma (registrovaná  pre DPH v tuzemsku) dodáva stavebné práce na stavbe či na 

nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v tuzemsku (v SR), a fakturuje  platiteľovi DPH (osobe 

registrovanej pre DPH podľa § 4, § 5 a § 6 zákona o DPH), potom uplatní prenos daňovej 

povinnosti podľa  § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. 

Ak česká firma dodáva stavebné práce na stavbe či na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza 

v tuzemsku (v SR) a fakturuje tuzemskej nezdaniteľnej osobe (súkromnej osobe - občanovi) 

alebo fakturuje v tuzemsku  neregistrovanej zahraničnej osobe (napr. zdaniteľnej osobe 

z Rakúska neregistrovanej v tuzemsku pre DPH), tak česká firma musí byť registrovaná  pre 

DPH v tuzemsku a ak nie je registrovaná, tak sa pred dodaním služby musí registrovať podľa 

§ 5 zákona o DPH, lebo je osobou povinnou platiť daň pri dodaní služby v tuzemsku podľa § 

69 ods. 1 zákona o DPH, a teda za dodanie pre súkromnú osobu (nezdaniteľnú osobu) alebo  

v tuzemsku  neregistrovanú zahraničnú osobu uplatní slovenskú DPH. 



Ak česká firma  či už registrovaná alebo neregistrovaná pre DPH v tuzemsku uskutočňuje 

dodanie stavebných prác na stavbe v tuzemsku pre tuzemskú zdaniteľnú osobu alebo pre 

platiteľa dane registrovaného v tuzemsku, potom nemôže daň z nákupu stavebného materiálu 

v tuzemsku uplatniť  daň cez daňové priznanie, ale iba refundáciou dane podaním žiadosti 

podľa § 55a – 55e zákona o DPH.  

Ak česká firma uskutočňuje dodanie stavebných prác na stavbe v tuzemsku  a dodanie 

fakturuje pre tuzemskú  nezdaniteľnú osobu (súkromnú osobu - občana) alebo fakturuje 

v tuzemsku  neregistrovanej zahraničnej osobe (napr. zdaniteľnej osobe z Rakúska 

neregistrovanej v tuzemsku pre DPH), kedy česká firma - dodávateľ musí byť registrovaná 

pre DPH v tuzemsku podľa § 5 zákona o DPH, potom môže daň z nákupu stavebného 

materiálu v tuzemsku uplatniť  daň cez daňové priznanie. 

FR SR vydalo metodický pokyn  k uplatňovaniu § 49 ods. 9 zákona o DPH 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Met

odicke_pokyny/Nepriame_dane/2017/2017.03.23_MP_ND.pdf 

 

Otázka  
Občianske združenie – právnická osoba nezriadená na podnikanie usporiada koncert na 

Slovensku, na ktorý prídu hrať umelci – podnikatelia z Čiech, z Poľska, ktorí nie sú 

registrovaní ako platitelia DPH vo svojej krajine ani v SR. 

 Je povinné občianske združenie sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH z titulu 

poskytnutia služby od týchto osôb? 

 Ak by boli zdaniteľné osoby – platitelia DPH vo svojich krajinách, aké povinnosti by 

vyplývali pre slovenské občianske združenie? 

Odpoveď 

Pýtate sa, či je povinné občianske združenie sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH z titulu 

poskytnutia služby od týchto osôb, teda z titulu, že je príjemcom služieb od umelcov – 

podnikateľov z IČŠ (z Poľska, ČR, ..). 

V prvom rade je potrebné povedať, že umelci – podnikatelia z Čiech, z Poľska, sú zahraničné 

osoby (§ 5 ods. 1 zákona o DPH  - zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto 

podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava), a bez ohľadu 

na to či sú alebo nie sú vo svojich členských štátoch registrované pre DPH, pre účely dodania 

služieb pre tuzemskú zdaniteľnú osobu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 

zákona o DPH, sú ako dodávatelia služieb zahraničné  osoby. 

Otázka je neúplná a je dôležité ako občianske združenie, ktoré je PO nezriadená na 

podnikanie, v tejto veci keď usporadúva v SR koncert koná. Už tým, že občianske združenie, 

ktoré síce je ako uvádzate PO nezriadená na podnikanie, usporiada koncert na Slovensku,  

uskutočňuje ekonomickú činnosť, pretože sa  dá predpokladať, že na koncert bude vyberať 

vstupné od zúčastnených. Je potrebné vysporiadať sa  v prvom rade s postavením tohto 

občianskeho združenia. Ak by občianske združenie  malo postavenie zdaniteľnej osoby, tým 

že usporiadaním koncertu uskutočňuje ekonomickú činnosť, musí sa automaticky registrovať 

podľa § 7a zákona o DPH a to ešte pred prijatím služby od zahraničných umelcov 

účinkujúcich na koncerte. Následne je občianske združenie povinné podať daňové priznanie 

podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH, je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona 

o DPH. Ak by  občianske združenie bolo zdaniteľnou osobou, ale sa neregistrovalo pre DPH 

podľa § 7a, i tak je povinné podať DP podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH, je osobou povinnou 

platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.  

§ 7a ods. 1 zákona o DPH -  Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom 

služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa 

§ 69 ods. 3 zákona o DPH, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2017/2017.03.23_MP_ND.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2017/2017.03.23_MP_ND.pdf


pred prijatím služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je 

registrovaná pre daň podľa § 7. 

 § 78 ods. 3 zákona o DPH -  Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň 

(§ 69), je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho 

mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň s výnimkou 

podľa odseku 4. Osoba, ktorá nie je platiteľom, nie je povinná zaplatiť daň, ak daň na 

zaplatenie nie je viac ako 5 eur. 

§ 69 ods. 3 zákona o DPH  -  Zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou 

osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej 

zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, 

ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku. 

 

Otázka  
Musíme vždy podávať dodatočné DP ak nám prídu neskoro faktúry, na ktorých je prenos 

daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. Je to aj 10 – 20 faktúr 

mesačne. 

Odpoveď 

Daňová povinnosť vzniká platiteľovi podľa § 19 zákona o DPH. Platiteľovi, ktorý 

uskutočňuje v tuzemsku dodanie tovaru, dodanie služby, alebo pred dodaním tovaru alebo 

služby príjme platbu vopred, teda ak je platiteľ osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 

zákona o DPH. Tiež ak je príjemca tovaru alebo služby osobou povinnou platiť daň, vzniká 

mu povinnosť platiť daň podľa § 19 zákona o DPH. V daňovom priznaní a tiež aj 

v kontrolnom výkaze je povinný platiteľ, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 

zákona o DPH,  priznať daň v tom zdaňovacom období, v ktorom mu vznikla daňová 

povinnosť. Teda aj platiteľ dane, ktorému vznikla daňová povinnosť ako príjemcovi plnenia 

a je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, je povinný priznať 

a uviesť daň v daňovom priznaní  (r. 09 –základ dane a r. 10 – DPH) a v kontrolnom výkaze 

(časť B.1.)  za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa § 19 zákona 

o DPH. Ak platiteľ dane  neprizná daňovú povinnosť v DP a KV, kedy daňová povinnosť 

vznikla, a je už po termíne na podanie DP a KV, je povinný neúplné údaje opraviť podaním 

dodatočného DP a dodatočného KV (aj keď príčinou neuvedenia daňovej povinnosti 

v riadnom DP a riadnom KV je skutočnosť, že obdržal faktúry oneskorene). 

 

Otázka 
Platiteľ DPH z MĽR vykonal prepravu tovaru pre slovenského platiteľa DPH – SK dňa 28. 

01. 2017. Faktúru vystavil 02. 02. 2017 a platiteľ SK dostal faktúru 03. 02. 2017. 

Kedy sa uvádza táto faktúra v kontrolnom výkaze v januári 2017 alebo vo februári 2017? 

Kedy vzniká daňová povinnosť – dňom vykonania služby alebo dňom vystavenia faktúry? 

Odpoveď 

V tomto prípade je  osobou povinnou platiť daň príjemca služby – slovenský platiteľ DPH, na 

ktorého sa prenáša daňová povinnosť podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH (prijal službu 

s miestom dodania určeným podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH). Daňová povinnosť vzniká 

podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH dňom dodania služby – služba bola dodaná 28. 12. 2017 

a týmto dňom vzniká daňová povinnosť. Platiteľ uvedie daňovú povinnosť v DP podanom za 

zdaňovacie obdobie január 2017 (r. 11 – základ dane a r. 12 – DPH) a v KV podanom za 

zdaňovacie obdobie január 2017 (časť B.1.). 

 

Otázka 

Platiteľ DPH z MĽR dodáva tovar  slovenskému platiteľovi DPH – SK. Tovar je dodaný  dňa 

27. 02. 2017, faktúru vystavil 02. 03. 2017 a platiteľ SK dostal faktúru 03. 03. 2017. 



Do ktorého mesiaca spadá táto dodávka?  Kedy sa vykazuje v kontrolnom výkaze u platiteľa 

DPH – SK v mesiaci február 2017 alebo marec 2017? Kedy vzniká daňová povinnosť 

platiteľovi – SK, vo februári, keď je tovar dodaný, alebo v marci, keď je faktúra vystavená? 

 

Odpoveď 

V tomto prípade ide o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z IČŠ. Tovar je dodaný  dňa 27. 02. 

2017- predpokladáme, že je to deň, kedy je tovar možné považovať za nadobudnutý 

v tuzemsku, teda tovar bol prepravený z Maďarska (IČŠ) do tuzemska.  Nadobudnutie tovaru 

v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol 

považovaný za dodaný v tuzemsku – tovar bol prepravený do tuzemska, odberateľ má právo 

nakladať s tovarom ako vlastník a dodanie je za odplatu (za protihodnotu). Pri nadobudnutí 

tovaru v tuzemsku z IČŠ vzniká daňová povinnosť podľa § 20 ods. 1 zákona o DPH.  Daňová 

povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká buď 15. deň 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo 

nadobudnutie tovaru, alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre 

nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 

mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru. Dodávateľ tovaru – maďarský platiteľ má 

povinnosť vyhotoviť faktúru do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom bolo z jeho strany 

uskutočnené dodanie (teda tovar bol z jeho strany považovaný za dodaný ako 

intrakomunitárne dodanie).  

Daňová povinnosť  slovenskému platiteľovi – nadobúdateľovi tovaru v tomto prípade vznikla 

dňom 02. 03. 2017 (dňom vyhotovenia faktúry, ktorá bola faktúra vyhotovená pre 

nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 

mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru). Platiteľ uvedie daňovú povinnosť v DP za 

zdaňovacie obdobie marec 2017 (r. 07 – základ dane a r. 08 – DPH) a tiež v KV za 

zdaňovacie obdobie marec 2017 (časť B.1.). 

 

Otázka 
Slovenská s.r.o. – platiteľ DPH vykonáva montáže a demontáže výťahov pre postihnuté 

osoby. Práce sú vykonávané na území iných členských štátov EÚ. Ak montujú v Nemecku, 

fakturovať bude nemeckej firme – platiteľovi DPH. Ak montujú vo Francúzsku, fakturácia 

bude francúzskej firme – platiteľovi DPH. Ako má slovenská firma postupovať pri fakturácií 

z pohľadu DPH? 

Odpoveď 

Podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť 

vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na 

užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako 

sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je podľa § 16 

ods. 1 zákona o DPH miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. 

Pravidlo miesta dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľný majetok sa uplatňuje bez 

ohľadu na to, či je príjemcom služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť zdaniteľná osoba alebo 

osoba iná ako zdaniteľná osoba. 

Z článku 31a ods. 1 vykonávacieho nariadenia  Rady (EÚ) č. 282/2011,  vyplýva, že k službám 

súvisiacim s nehnuteľným majetkom podľa článku 47 smernice o DPH (§ 16 ods. 1 zákona o 

DPH) patria len tie služby, ktoré s daným majetkom dostatočne priamo súvisia. Preto by sa 

malo najprv posúdiť, či sa služba týka tovaru, ktorý možno považovať za nehnuteľný majetok 

a následne, či existuje dostatočná priama súvislosť medzi službou a nehnuteľnosťou. 
Platiteľ dane poskytuje len službu demontáže a montáže výťahov pre postihnuté osoby, ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti. Miestom dodania služby demontáže a montáže 



výťahov pre postihnuté osoby je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH miesto, kde sa 

nehnuteľnosť nachádza. 

Ak práce - vykonávané demontáže a montáže výťahov pre postihnuté osoby sú na 

nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v IČŠ (v Nemecku, vo Francúzsku), potom miesto 

dodania je v tých členských štátoch, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Tým je to predmetom 

dane v príslušnom členskom štáte – v Nemecku, vo Francúzsku. Slovenský platiteľ - 

dodávateľ sa bude informovať v príslušnom členskom štáte, kde sa nehnuteľnosť, v ktorej 

uskutoční montáže a demontáže výťahov pre postihnuté osoby, ako má postupovať – tj. či 

môže preniesť daňovú povinnosť na príjemcu, alebo sa pred dodaním musí v danom členskom 

štáte registrovať pre daň. 

 

Otázka 
Ako má postupovať slovenský živnostník – neplatiteľ, ktorý chce rovnakú činnosť vykonávať 

a fakturácia bude nemeckému platiteľovi DPH, resp. francúzskemu platiteľovi DPH 

Odpoveď 

Podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť 

vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na 

užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako 

sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je podľa § 16 

ods. 1 zákona o DPH miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. 

Pravidlo miesta dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľný majetok sa uplatňuje bez 

ohľadu na to, či je príjemcom služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť zdaniteľná osoba alebo 

osoba iná ako zdaniteľná osoba. 

Z článku 31a ods. 1 vykonávacieho nariadenia  Rady (EÚ) č. 282/2011,  vyplýva, že k službám 

súvisiacim s nehnuteľným majetkom podľa článku 47 smernice o DPH (§ 16 ods. 1 zákona o 

DPH) patria len tie služby, ktoré s daným majetkom dostatočne priamo súvisia. Preto by sa 

malo najprv posúdiť, či sa služba týka tovaru, ktorý možno považovať za nehnuteľný majetok 

a následne, či existuje dostatočná priama súvislosť medzi službou a nehnuteľnosťou. 
Platiteľ dane poskytuje len službu demontáže a montáže výťahov pre postihnuté osoby, ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti. Miestom dodania služby demontáže a montáže 

výťahov pre postihnuté osoby je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH miesto, kde sa 

nehnuteľnosť nachádza. 

Ak práce - vykonávané demontáže a montáže výťahov pre postihnuté osoby sú na 

nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v IČŠ (v Nemecku, vo Francúzsku), potom miesto 

dodania je v tých členských štátoch, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Tým je to predmetom 

dane v príslušnom členskom štáte – v Nemecku, vo Francúzsku. Slovenský platiteľ - 

dodávateľ sa bude informovať v príslušnom členskom štáte, kde sa nehnuteľnosť, v ktorej 

uskutoční montáže a demontáže výťahov pre postihnuté osoby, ako má postupovať – tj. či 

môže preniesť daňovú povinnosť na príjemcu, alebo sa pred dodaním musí v danom členskom 

štáte registrovať pre daň. 

 

Otázka 
Naša firma dodávateľským spôsobom dala postaviť rodinný dom. Stavala ho česká firma. 

Dom bude skolaudovaný v roku 2017. Po zaradení do majetku sa bude prenajímať. Ako to 

bude s úpravou odpočítanej dane? 

Odpoveď 

Od dodania stavebných prác ako služieb spojených s nehnuteľnosťou je potrebné odlíšiť 

dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy podľa § 

8 ods. 1 písm. b) zákona o DPH. Ide o prípady, keď dodávateľ nedodáva jednotlivé stavebné 

práce, ale dodáva stavbu ako celok alebo jej časť. Časťou stavby môže byť napríklad 



nadstavba budov alebo prístavba budov, ktoré si vyžadujú stavebné povolenie a ktoré sú na 

účely zákona o DPH investičným majetkom v zmysle § 54 zákona o DPH. 

Firma (predpokladáme, že platiteľ DPH) si dodávateľským spôsobom dala postaviť rodinný 

dom, rodinný dom bude skolaudovaný v roku 2017 a po zaradení do majetku sa bude 

prenajímať. Tu je otázkou načo si dala firma dala postaviť rodinný dom a komu ho bude 

prenajímať? Rodinný dom  predsa slúži na bývanie, čiže je predpoklad, že aj tento prenájom 

bude pre nezdaniteľnú osobu (občana) na jeho bývanie.  

Podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH oslobodený od dane  (a toto oslobodenie je bez nároku na 

odpočet 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.  

Na účely § 38 ods. 3 zákona o DPH 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 - § 38 ods. 4 zákona o DPH.  

Podľa § 38 ods. 5 zákona o DPH platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť 

zdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane.   
Teda zo zákona o DPH vyplýva, že rozhodnúť sa zdaňovať prenájom nehnuteľnosti  a to 

prenájom pre zdaniteľnú osobu môže iba platiteľ, ktorý už prenajíma nehnuteľnosť a nie ak 

niekedy po postavení nehnuteľnosti ju možno bude prenajímať. 

Ak  stavbu (tovar) dodáva česká firma a dodávka sa uskutočňuje po 1. 1. 2016, potom  česká 

firma bude dodanie stavby fakturovať pre slovenskú firmu (zdaniteľnú osobu) bez dane 

a slovenská firma ako zdaniteľná osoba – príjemca je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 

ods. 2 zákona o DPH. Slovenská firma uplatní daň a to bez možnosti uplatnenia odpočtu dane, 

pretože mieni (ešte len mieni v budúcnosti) po zaradení RD do majetku tento prenajímať. 

Nemôže sa teda v čase, kedy ešte RD vôbec nestojí rozhodnúť, že prenájom nehnuteľnosti 

nebude oslobodený, veď ak RD ešte ani nestojí, rozhodnúť sa môže až ak už bude 

nehnuteľnosť prenajímať a tento prenájom bude pre zdaniteľnú osobu. Ale predsa RD je 

určený svojou podstatou na bývanie. 

 

Otázka 
Slovenská firma, platiteľ DPH, kúpila v roku 2010 auto, z ktorého si uplatnila odpočet DPH 

na vstupe. V roku 2012 bolo auto ukradnuté, spoločnosť v súlade s § 53 ods. 5 zákona o DPH 

odviedla daň zo zostatkovej ceny (odpisovaný majetok). Auto sa po troch rokoch našlo 

v Čechách a v roku 2016 bolo vrátené spoločnosti. Je možné nejakým spôsobom DPH zo 

zostatkovej ceny odvedenú pri krádeži žiadať späť? 

Odpoveď 

Právo na odpočítanie dane platiteľom dane upravujú § 49 až 51 zákona o DPH. Uvedené 

ustanovenia zákona o DPH neupravujú konkrétne postup platiteľom dane v prípade, ak 

ukradnutá vec (tovar) bol orgánmi činnými v trestnom konaní vypátraný a vrátený platiteľovi 

dane. Vo všeobecnosti ale v zmysle § 49 ods. 2 zákona o DPH platí, že platiteľ dane môže 

odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky 

tovarov a služieb ako platiteľ dane (okrem niektorých výnimiek). Zároveň platí, že jedným zo 

základných princípov systému dane z pridanej hodnoty je neutralita dane voči platiteľom 

dane. To znamená, že platiteľ dane by nemal byť zaťažený daňou z pridanej hodnoty. 

Uvedené, platí len za predpokladu, že tovar alebo službu, v tomto prípade motorové vozidlo 

používa platiteľ dane na podnikanie. Preto je nevyhnutné osobitne skúmať v akom stave je 

motorové vozidlo, či je vôbec možné ho naďalej využívať na podnikanie a podobne. 



Zákon o DPH v takomto prípade neupravuje postup opätovného odpočítania dane z 

pridanej hodnoty platiteľom dane, ktorú odviedol v zmysle § 53 ods. 5 zákona o DPH. 
Zároveň je potrebné zistiť, či bol predmetný hnuteľný majetok (motorové vozidlo) po 

odcudzení zahrnutý do daňových výdavkov vrátane dane z pridanej hodnoty pre účely dane 

z príjmov, pretože v zmysle § 5 ods. 10 Postupov účtovania osnove pre podnikateľov 

účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov mal platiteľ v roku 

odcudzenia vozidla (v r. 2010) účtovať DPH, ktorú musel vrátiť do ŠR, v dôsledku škody na 

ťarchu účtu  549 - manká a škody a ak to bola platiteľom nezavinená škoda, potom to zahrnul 

aj do daňových nákladov r. 2010. Zákon o DPH preto neupravuje postup opätovného 

odpočítania dane z pridanej hodnoty platiteľom dane, ktorú odviedol v zmysle § 53 ods. 5 

zákona o DPH, už ani nie je platiteľovi potreba vrátenia akejkoľvek DPH, ktorú musel 

odviesť (vrátiť) do ŠR z ukradnutého automobilu, pretože túto daň pri nezavinenej škode 

mohol dať do nákladov. 

 

Otázka 

Je možná dobrovoľná registrácia DPH v Českej republike? V SR je firma registrovaná. 

Odpoveď 

Určite áno, slovenská firma môže byť registrovaná v ktoromkoľvek členskom štáte, kde by jej 

vznikala daňová povinnosť. Pretože ak sa jedná o slovenskú firmu (slovenskú zdaniteľnú 

osobu) táto je pre ČR a tiež každý iný členský štát zahraničnou osobou. Registrácia je 

obdobne ako je registrácia zahraničnej osoby (zdaniteľnej osoby, ktorá v tuzemsku nemá 

sídlo, .....) v tuzemsku podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH.  

 

Otázka  
Reklamná agentúra – platiteľ DPH vyhotoví klientovi – platiteľovi DPH samolepku na okná. 

Klient si ju nalepí na okná sám a reklamná agentúra vyhotoví faktúru s DPH?  

Odpoveď 

Áno s DPH, veď klientovi dodala tovar v tuzemsku, čo je predmetom dane podľa § 2 zákona 

o DPH a reklamná agentúra – platiteľ DPH je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 

zákona o DPH 

 

Otázka 
Ak reklamná agentúra – platiteľ DPH vyhotoví samolepku klientovi – platiteľovi DPH a aj ju 

klientovi nalepí na okná, tak faktúra bude vyhotovená bez DPH, nakoľko to patrí do 

klasifikácie F? 

Odpoveď 

Ak reklamná agentúra – platiteľ DPH vyhotoví samolepku klientovi – platiteľovi DPH a aj ju 

klientovi nalepí na okná, tak faktúra bude vyhotovená bez DPH, nakoľko to patrí do 

klasifikácie F klasifikácie CPA – Inštalácia reklamy a vnútorného označenia v budove je 

sekcia F/43. (Pozri na portáli FS SR  - pomôcka:  Prehľad činností zatriedených podľa 

štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), str. 10, p. č.: 163, činnosť: Inštalácia 

reklamy a vnútorného označenia v budove,  sekcia F, divízia: 43, poznámka: Štítky na dverách, 

infotabule, piktogramy (označenie WC) a pod.)  

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctva sa uplatňuje na dodanie 

stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej 

obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA a dodanie tovaru s inštaláciou 

alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F klasifikácie CPA.  Sekcia F – 

Stavby a stavebné práce zahŕňa nasledovné divízie: 

- 41 – Budovy a výstavba budov (skupiny: bytové budovy, nebytové budovy, práce na 

stavbe bytových a nebytových budov – nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, 



práce na úpravách a renováciách) 

- 42 – Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb (skupiny: cesty a železnice; 

práce na stavbe ciest a železníc, výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí, ostatné 

projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných projektov inžinierskych 

stavieb)   

- 43 – Špecializované stavebné práce (skupiny: demolačné práce a príprava 

staveniska, elektrické, inštalačné a iné stavebnomontážne práce, kompletizačné 

a dokončovacie práce, ostatné špecializované stavebné práce) 

 

Otázka 
Je podľa nového daňového poriadku v kompetencii daňového úradu opraviť riadok 

v kontrolnom výkaze v časti B.2. o 0,01 € ak som sa  v opravnom KV pomýlila? 

Odpoveď 
V časti B.2. kontrolného výkazu platiteľ dane uvádza údaje z prijatých faktúr o dodaní 

tovarov alebo služieb, ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom dane, ktorý je osobou 

povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a pri ktorých platiteľ dane (príjemca 

plnenia) uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období.  

V časti B.2. príjemca plnenia neuvádza údaje z faktúr:  

- o dodaní tovarov alebo služieb oslobodených od dane podľa § 28 až 42 zákona o DPH (napr. 

kúpa poľnohospodárskej pôdy od platiteľa dane, kúpa cenných papierov od platiteľa dane),  

- o dodaní tovarov alebo služieb, pri ktorých neuplatňuje odpočítanie dane (napr. banka alebo 

zdravotná poisťovňa, ktorá prijme službu softvérového poradenstva od iného platiteľa dane, 

pri ktorej neuplatňuje odpočítanie dane, pretože nemá nárok na odpočítanie dane) 

- z opravných faktúr (dobropisov a ťarchopisov), pretože opravné faktúry uvádza príjemca 

plnenia len v časti C.2. KV. 

Teda v časti  B.2. platiteľ dane - príjemca plnenia uvádza údaje z faktúr (odpisuje údaje 

z prijatých faktúr)  prijatých od platiteľa dane (dodávateľa), pri ktorých platiteľ dane 

(príjemca plnenia) uplatňuje odpočítanie dane   v príslušnom zdaňovacom období.  

Z položenej otázky nie je známe, čo sa vlastne udialo – akú opravu mohol urobiť resp. urobil 

daňový úrad v riadku opravného KV v časti B.2.. Ak bol platiteľom  podaný opravný KV, 

zrejme platiteľ dane zistil, že údaje v podanom KV sú neúplné alebo nesprávne, tak mohol 

pred uplynutím lehoty na podanie KV podať opravný KV. V opravnom KV platiteľ uvádza 

všetky správne údaje. Podaný opravný KV nahradil riadny KV, pričom na pôvodne podaný 

KV sa neprihliada. 

Správca dane (daňový úrad) ak mal pochybnosti o správnosti údajov v podanom opravnom 

KV mal platiteľa vyzvať, aby veci vysvetli a prípadne nesprávne údaje opravil. 

 

Otázka 
Dodávateľ z ČR – platiteľ DPH v ČR fakturuje platiteľovi  DPH prenájom e-shopu bez DPH. 

Je to správne? 

Odpoveď 

Je to správne!!! Službu „prenájom e-shopu“ je v podstate elektronicky dodávanou službou, 

kde ak táto služba je dodávaná medzi zdaniteľnými osobami platí miesto dodania podľa § 15 

ods. 1 zákona o DPH – miesto dodania je tam, kde príjemca – zdaniteľná osoba má svoje 

sídlo. Ak teda dodávateľ z ČR – platiteľ DPH v ČR (teda zahraničná osoba) dodáva 

elektronické služby pre tuzemskú zdaniteľnú osobu,  fakturuje tieto služby bez DPH 

a slovenská (tuzemská) zdaniteľná osoba (platiteľ dane) je osobou povinnou platiť daň podľa 

§ 69 ods. 3 zákona o DPH. Momentom vzniku daňovej povinnosti to uvedie v DP za 

zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť (r. 11 – základ dane a r. 12 – DPH), 



môže uplatniť aj odpočet dane v súlade s § 49 – 51 zákona o DPH. Ďalej to uvedie v KV 

v časti B.1. tiež za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť platiteľovi  DPH. 


