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Dodanie tovaru
a reťazové obchody

Miesto dodania tovaru - § 13/1

� ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo 
prepravou tovaru - kde sa tovar nachádza v čase, 
keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, 
ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať

� ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo 
montážou dodávateľom alebo na jeho účet - kde 
je tovar inštalovaný alebo zmontovaný

�ak je dodanie tovaru bez odoslania alebo prepravy 
- kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho 
dodanie uskutočňuje
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Dodanie tovaru z tuzemska do 
iného členského štátu

Dodanie tovaru do IČŠ

Musí byť spojené s pohybom tovaru (prepravou 
tovaru, odoslaním tovaru) z tuzemska do IČŠ od 
tuzemského dodávateľa odberateľovi do IČŠ

SR IČŠS
R
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Oslobodenie od dane pri dodaní 
tovaru z tuzemska do IČŠ

Oslobodené od dane je dodanie tovaru

� ktorý je odoslaný alebo prepravený 
predávajúcim alebo nadobúdateľom, alebo na 
ich účet z tuzemska do IČŠ, 

� ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre 
daň v IČŠ

Oslobodenie od dane pri dodaní 
tovaru z tuzemska do IČŠ

Oslobodené od dane je 
premiestnenie tovaru ZDO z tuzemska do IČŠ na 
účely jej podnikania (§ 8/4), ak by dodanie tohto 
tovaru pre inú osobu bolo oslobodené od dane 
podľa § 43/1
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Preukazovanie oslobodenia

Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené 
podmienky oslobodenia od dane dodaného tovaru 
z TU do IČŠ kópiou faktúry a

�Ak prepravu zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ 
inou osobou, prepravným dokladom alebo iným 
dokladom o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto 
určenia

� Ak prepravu vykoná dodávateľ, písomným 
potvrdením prijatia tovaru odberateľom alebo 
osobou nim poverenou

� Ak prepravu vykoná odberateľ, písomným 
prehlásením odberateľa alebo ním poverenej 
osoby, že tovar prepravil do IČŠ

� Inými dokladmi ako napr. zmluvou o dodaní 
tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby 
za tovar
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Reťazové obchody

Trojstranný obchod je obchod, ak

� na obchode sa zúčastňujú tri osoby 

� osoby zúčastnené na obchode sú identifikované 
pre daň v troch rôznych ČŠ

� predmetom obchodu je dodanie toho istého 
tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený 
priamo od prvého dodávateľa k druhému 
odberateľovi z jedného ČŠ do iného ČŠ
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� prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v   
ČŠ druhého odberateľa a voči prvému   
dodávateľovi a druhému odberateľovi použije   
rovnaké IČ pre daň 

� tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ 
alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich 
účet

� druhý odberateľ použije IČ pre daň pridelené 
ČŠ, v ktorom sa odoslanie alebo preprava 
skončí

� druhý odberateľ je osobou povinnou platiť
daň

Trojstranný obchod

� Ak sú splnené podmienky pre trojstranný 
obchod podľa  § 45/1 prvý odberateľ nie je 
povinný platiť daň pri nadobudnutí tovaru z IČŠ a 
nadobudnutie tovaru u tejto osoby sa považuje za 
zdanené

� Prvý odberateľ vyhotoví pre druhého 
odberateľa faktúru, ktorá nebude obsahovať sumu 
dane a vo faktúre uvedie, že ide o trojstranný 
obchod
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Zo záznamov vedených pre účely DPH musí byť 
zrejmé, ak pri trojstrannom obchode platiteľ 
použil IČ pre DPH pridelené v SR

� U prvého odberateľa - dohodnutá odplata za 
dodanie tovaru druhému odberateľovi a názov 
alebo meno a adresa druhého odberateľa

� U druhého odberateľa - základ dane, suma dane a 
názov alebo meno a adresa prvého odberateľa

Trojstranný obchod

Trojstranný obchod

SR Rakúsko                   ČR

FA FA

tovar                          

prvý odberateľ

prvý dodávateľ druhý dodávateľ            druhý odberateľ

B

A C
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Trojstranný obchod

ČR                        SR Rakúsko

FA FA

tovar

prvý odberateľ

prvý dodávateľ druhý dodávateľ druhý odberateľ

B

A C

Trojstranný obchod

ČR                    Rakúsko                   SR

FA FA

tovar                          

prvý odberateľ

prvý dodávateľ druhý dodávateľ            druhý odberateľ

B

A C
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Nie je  trojstranný obchod ak v plnom 
rozsahu nie sú splnené podmienky 

ustanovené v  § 45

• Ak  sa nejedná o ten istý tovar

• Ak niektorá osoba nie je identifikovaná pre DPH

• Ak prvý odberateľ je registrovaný pre DPH v ČŠ 
druhého odberateľa

• Ak prepravu a odoslanie zabezpečil druhý 
odberateľ alebo iná osoba na jeho účet – potom sa 
jedná o reťazový obchod

Príklad – prepravu urobil AT

SK                               CZ                             AT

dodávka bez pohybu

pohyblivá dodávka 

skutočná preprava tovaru 
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Príklad - prepravu urobil AT

CZ                               SK                             AT

dodávka bez pohybu

pohyblivá dodávka 

skutočná preprava tovaru 

Príklad - prepravu urobil SK

AT                               CZ                             SK

dodávka bez pohybu

pohyblivá dodávka 

skutočná preprava tovaru 
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Reťazové obchody

� Obchody, ktorých predmetom je dodanie toho 
istého tovaru medzi viacerými podnikateľmi 
tuzemskými alebo podnikateľmi z IČŠ

� Tovar sa v podstate prepraví od prvého 
dodávateľa priamo k poslednému odberateľovi 
(tretí, štvrtý, ..... )

Reťazové obchody

Pri reťazovom obchode je nevyhnutne potrebné 
pre správnu aplikáciu DPH určiť:

� pohyblivú dodávku, dodávku s prepravou 
(môže byť len jedna)

� ostatné dodávky sú nepohyblivé (bez 
prepravy)
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Reťazový obchod

� predmetom obchodu je dodanie toho istého 
tovaru medzi viacerými podnikateľmi 

� s dodaním tovaru sa viaže jeden pohyb 
tovaru, keď sa tento fyzicky prepravuje od 
prvého dodávateľa k poslednému odberateľovi

Dodávky v reťazovom obchode

� dodávky, ktoré zakladajú jeden pohyb tovaru, sú 
považované za časovo po sebe nasledujúce

� podnikateľ - účastník na reťazovom obchode, môže 
previesť na druhého podnikateľa právo disponovať 
s tovarom ako vlastník, len ak toto právo predtým získal 
od svojho dodávateľa

� každý zmluvný vzťah v rámci reťazového obchodu je 
potrebné posudzovať samostatne 
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Pre správne určenie miesta 
dodania tovaru a uplatnenie DPH

� kde sa začína preprava tovaru a kde táto preprava 
končí

� medzi akými osobami sa tieto obchody uskutočňujú 
� ktorá dodávka tovaru  a v rámci ktorého zmluvného 

vzťahu je spojená  s prepravou tovaru (tzv. pohyblivá 
dodávka )  

� v rámci jedného zmluvného vzťahu môže byť 
pohyblivou dodávkou len jedna

� len dodávka, ktorá je pohyblivou dodávkou, môže 
byť oslobodená od dane 

Určenie miesta dodania tovaru 
vychádza

� medzi akými osobami sa uskutočňuje 
zdaniteľný obchod (odberateľ je osobou 
identifikovanou pre daň v IČŠ alebo nie je)

� kto alebo na koho účet sa vykonáva preprava 
tovaru
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Príklad 

FA           FA              FA            FA

AT            SK1          SK2           SK3          CZ 

tovar

Pohyblivá dodávka

Nepohyblivé dodávky
AT zabezpečil prepravu tovaru - dodal tovar SK1 z Rakúska 
do ČR. SK1 má nadobudnutie tovaru v ČR a každá ďalšia dodávka 
tovaru je nepohyblivou dodávkou na území ČR a je predmetom 
dane v ČR

Príklad 

FA           FA              FA            FA

AT            SK1          SK2           SK3          CZ 

tovar

Pohyblivá dodávka

Nepohyblivé dodávky
AT  dodal tovar SK1 z Rakúska do ČR. SK1  zabezpečil prepravu
(pohyblivá dodávka – zmluvný vzťah na prepravu medzi AT a 
SK1) má nadobudnutie tovaru v ČR 
každá ďalšia dodávka tovaru je dodávkou na území ČR a je 
predmetom dane v ČR ako nepohyblivá dodávka
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Príklad 

FA           FA              FA            FA

AT            SK1          SK2           SK3          CZ 

tovar

Pohyblivá dodávka

Nepohyblivé dodávky

Prepravu zabezpečil  SK2 v rámci vzájomného zmluvného vzťahu
- dodávka SK1 pre SK2 je ID z Rakúska do ČR
- dodávka AT pre SK1 podlieha dani v Rakúsku (nepohyblivá)
- dodávky SK2 pre SK3 a SK3 pre CZ podliehajú dani v ČR (nepohyblivé dodávky)

Príklad 

FA           FA              FA            FA

AT            SK1          SK2           SK3          CZ 

tovar

Pohyblivá dodávka

Nepohyblivé dodávky

Prepravu zabezpečil SK3  v rámci zmluvného vzťahu SK2 a SK3
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Príklad 

FA           FA              FA            FA

AT            SK1          SK2           SK3          CZ 

tovar

Pohyblivá dodávka

Nepohyblivé dodávky

Prepravu zabezpečil CZ – zmluvný vzťah SK3 a CZ

Príklad 

SK                    Švajčiar                              DE
tovar

- zmluvný vzťah na prepravu medzi SK a Švajčiarom

- pohyblivá dodávka medzi SK a Švajčiarom � ak SK obstaral 
prepravu potom má zásielkový predaj (miesto dodania buď SR 
alebo  Nemecko)
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Príklad 

SK                 Švajčiar                          DE
tovar

- zmluvný vzťah na prepravu medzi DE a Švajčiarom

- pohyblivá dodávka medzi DE a Švajčiarom � SK 
zdaní dodanie slovenskou DPH (miesto dodania  SR)

Vývoz tovaru - § 47 ods. 1

SK1                       SK2                               UA

SK1                       SK2                               UA
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Vývoz tovaru - § 47 ods. 2

SK1                       DE                               UA


