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editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s februárovým číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájde
te zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o mechanizme prenosu daňovej po
vinnosti v stavebníctve na základe novely zákona o DPH. Autorka v ňom pod
robne vysvetľuje podmienky, za akých sa môže tento mechanizmus uplatniť. 
Článok je doplnený množstvom praktických príkladov.

Článok o uplatnení DPH pri finančnom prenájme prinášame v rubrike 
„Z praxe“. Druhý článok v tejto rubrike je venovaný téme, ako upraviť daň 
z pridanej hodnoty, ktorá bola odpočítaná pri investičnom majetku. Autorka 
v ňom podrobne rozoberá modelové situácie a vhodne i doplnila príkladmi.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame rozsudok Súdneho dvora EÚ týkajú
ci sa služieb výmeny „bitcoinov“ za tradičnú menu z hľadiska dane z pridanej 
hodnoty.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia
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MecHAnizMuS PrenOSu DAňOvej 
POvinnOSti v StAveBníctve 
nA záklADe nOvely zákOnA O DPH

JUDr. Alena 
Zuziková

Od začiatku tohto roka musia platitelia DPH uplatňovať prenos daňovej povinnosti v staveb
níctve. tento príspevok je zameraný na vysvetlenie právneho rámca prenosu daňovej povin
nosti v stavebníctve, ktorý by mohol aspoň čiastočne pomôcť platiteľom dane pri riešení prak
tických situácií vyplývajúcich z uplatňovania tohto osobitného režimu.

základné informácie 
o právnej úprave 
prenosu daňovej 
povinnosti 
v stavebníctve
Podľa všeobecného pravidla je 
povinný priznať a platiť DPH do-
dávateľ tovaru alebo poskytova-
teľ služby. Mechanizmus prene-
senia daňovej povinnosti pred-
stavuje výnimku z tohto všeobec-
ného pravidla a uplatňuje sa pri 
cezhraničných plneniach alebo sa 
uplatňuje za osobitných okolností 
v rámci členského štátu.

Prenos daňovej povinnosti zna-
mená, že dodanie tovaru alebo 
poskytnutie služby namiesto do-
dávateľa zdaňuje DPH príjemca 
plnenia. Pokiaľ sa prenos daňo-
vej povinnosti uplatňuje za oso-
bitných podmienok v rámci člen-
ského štátu, označujeme tento 
prenos ako tzv. „tuzemský“ ale-
bo „domáci“ prenos daňovej po-
vinnosti“.

Prenos v sektore stavebníctva 
je tuzemským prenosom daňo-
vej povinnosti, čo znamená, že 
sa uplatňuje výlučne na úze-
mí členského štátu. Prenos 
daňovej povinnosti v staveb-
níctve zavedený od 1. januára 
2016 je rozšírením už existujú-
cich výnimiek, ktoré sa v Slo-

venskej republike zavádzali po-
stupne od roku 2009 a sú uve-
dené v § 69 ods. 12 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pri-
danej hodnoty v z. n. p. (ďalej 
len „zákon o DPH“), napr. pre-
nos daňovej povinnosti pri do-
daní kovového odpadu a šrotu, 
pri prevode emisných kvót skle-
níkových plynov, pri dodaní 
určitých poľnohospodárskych 
plodín. Novelou zákona o DPH 
č. 268/2015 Z. z. bol doplne-
ný prenos daňovej povinnosti 
v stavebníctve do ustanovenia 
§ 69 ods. 12 písm. j) cit. zákona.

Právny rámec prenosu daňovej 
povinnosti v stavebníctve 
v práve Európskej únie
Prenos daňovej povinnosti v sek-
tore stavebníctva bol do záko-
na doplnený na základe člán-
ku 199 písm. a) smernice Rady 
2006/112/ES o spoločnom sys-
téme DPH (ďalej len „smernica 
o DPH“).

V rámci legislatívneho procesu 
bolo zavedenie prenosu daňovej 
povinnosti v stavebníctve deklaro-
vané ako opatrenie, ktorého cie-
ľom je zmiernenie negatívneho 
dôsledku platobnej neschopnosti 
v sektore stavebníctva, ktorá po-
stihovala najmä subdodávateľov 
stavebných prác, ktorým v dôsled-
ku poskytnutia plnenia vznikla po-

vinnosť odviesť DPH, aj keď nedo-
stali úhradu za svoje výkony.

Ak však vychádzame zo záme-
ru smernice o DPH, tak článok 
199 poskytuje členským štátom 
možnosť zaviesť mechanizmus 
prenesenia daňovej povinnosti 
ako jeden z nástrojov na elimi-
náciu daňových únikov.

Aké podmienky musia 
byť splnené na prenos 
daňovej povinnosti

Prenos daňovej povinnosti pri po-
skytnutí stavebných prác, dodaní 
stavby, príp. časti stavby na zák-
lade zmluvy o dielo a pri určitých 
dodaniach tovarov s montážou 
alebo inštaláciou je podľa zákona 
povinným mechanizmom a mu-
sí sa uplatniť, ak sú splnené tieto 
dva predpoklady:

1. Poskytovateľ je platiteľ dane a 
príjemca je tiež platiteľ dane

Rovnako ako pri každom preno-
se daňovej povinnosti podľa § 69 
ods. 12 zákona o DPH dodávateľ 
uplatní prenos daňovej povinnos-
ti len vtedy, ak je platiteľom da-
ne registrovaným podľa § 4, príp. 
§ 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH 
a príjemca je tiež platiteľom da-
ne registrovaným podľa § 4, príp. 
§ 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH.
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To znamená, že prenos pri po-
skytnutí stavebných prác sa 
uplatní aj medzi podnikateľ-
mi, ktorí nemajú v Slovenskej 
republike sídlo, prevádzkareň, 
resp. bydlisko, pokiaľ ide o fy-
zickú osobu.

2. Dodané plnenie je s miestom 
dodania v tuzemsku

 � Príklad č. 1:

Platiteľ dane so sídlom v Sloven
skej republike (registrovaný podľa 
§ 4 zákona o DPH) poskytne zatep
ľovacie práce na budove, ktorá sa 
nachádza v Bratislave. Objednáva
teľom prác je zahraničná obchod
ná spoločnosť, ktorá je registrovaná 
ako platiteľ dane podľa § 5 záko
na o DPH (nemá v tuzemsku sídlo 
a ani prevádzkareň).

Splnenie podmienok:

V danom príklade sú splnené pod-
mienky na prenos daňovej povin-
nosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) 
zákona o DPH:
• Poskytovateľ je platiteľ dane a 

príjemca je tiež platiteľ dane.
• Miesto dodania stavebných 

prác je v tuzemsku, pretože za-
tepľovacie práce (43.29 CPA) 
sa vykonali na nehnuteľnos-
ti nachádzajúcej sa v tuzem-
sku a podľa § 16 ods. 1 záko-
na o DPH ide o službu súvi-
siacu s nehnuteľnosťou, ktorej 
miesto je v tom členskom štáte, 
kde sa nachádza nehnuteľnosť.

Dodávateľ stavebných prác vyho-
toví faktúru bez DPH. Na faktúre 
je povinný uviesť informáciu „pre-
nesenie daňovej povinnosti“.

Zahraničná spoločnosť je povinná 
uplatniť DPH z prijatých staveb-
ných prác.

 � Príklad č. 2:

Platiteľ dane so sídlom v Slovenskej 
republike (registrovaný podľa § 4 
zákona o DPH) poskytne zatepľova
cie práce na budove, ktorá sa na
chádza v Prahe. Objednávateľom 
prác je zahraničná obchodná spo
ločnosť, ktorá je registrovaná ako 
platiteľ dane podľa § 5 (nemá v tu
zemsku sídlo a ani prevádzkareň).

Splnenie podmienok:

• V danom príklade nie je splne-
ná podmienka miesta dodania 
v tuzemsku. Stavebné práce sú 
poskytnuté s miestom dodania 
v Českej republike (kde sa na-
chádza nehnuteľnosť).

• Dodávateľovi stavebných prác 
vzniká daňová povinnosť v Čes-
kej republike. Na prípadný pre-
nos daňovej povinnosti sa vzťa-
huje český zákon, ktorý upravu-
je DPH.

Plnenia s prenosom 
daňovej povinnosti 
v stavebníctve
Podľa § 69 ods. 12 písm. j) záko-
na o DPH sa mechanizmus prene-
senia daňovej povinnosti v staveb-
níctve uplatní na tieto tri druhy pl-
není:
• dodanie stavebných prác,
• dodanie stavby alebo časti 

stavby na základe zmluvy o die-
lo alebo inej obdobnej zmluvy,

• dodanie tovaru s montážou ale-
bo inštaláciou, ak montáž alebo 
inštalácia je stavebnou prácou.

Stavebné práce
Stavebné práce, na ktoré sa vzťa-
huje mechanizmus prenesenia da-
ňovej povinnosti, nie sú priamo 
vymenované v zákone o DPH. Ide 
pomerne o rozsiahly rámec plne-
ní a na ich vymedzenie zákono-
darca ako najvhodnejší spôsob 
využil štatistickú klasifikáciu pro-
duktov podľa činností.

Zákon na účely prenosu daňo-
vej povinnosti vymedzil stavebné 
práce pomocou osobitného pred-
pisu, ktorým je Nariadenie Komi-
sie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. ok-
tóbra 2014, ktorým sa mení na-
riadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým 
sa zavádza nová štatistická klasi-
fikácia produktov podľa činností 
(CPA) a ktorým sa zrušuje naria-
denie Rady (EHS) č. 3696/93.

Mechanizmus prenosu daňo-
vej povinnosti sa uplatní na 
stavebné práce uvedené v sek-
cii F, t. j. na práce uvedené 
v kódoch 41 až 43 uvedenej 
štatistickej klasifikácie (CPA).

Do sekcie F patria:

• budovy a výstavba budov – kód 
41 CPA,

• stavby a práce na stavbe inži-
nierskych stavieb – kód 42 CPA,

• špecializované stavebné práce – 
kód 43 CPA.

Vzhľadom na to, že štatistická kla-
sifikácia je vydaná za účelom šta-
tistických informácií, nemusí vždy 
pri praktickom použití na daňo-
vé účely dávať jednoznačnú odpo-
veď, či práce patria alebo nepatria 
pod mechanizmus prenosu daňo-
vej povinnosti.

Z tohto dôvodu sú pre podni-
kateľov v stavebníctve pomôc-
kou metodické usmernenia vyda-
né Finančnou správou SR, kto-
ré poskytujú bližšie vysvetlenie 
o zatriedení jednotlivých staveb-
ných prác s uvedením konkrét-
nych príkladov, ktoré práce pat-
ria, príp. nepatria do kódov 41 až 
43 CPA (usmernenia sú zverejne-
né na webovom portáli Finančnej 
správy SR).

Platiteľ dane si najprv musí 
 overiť, či daná služba, ktorú po-
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skytuje, je zaradená v kóde 41 
až 43 CPA. Zoznam konkrét-
nych prác, ktoré patria do kó-
dov 41 – 43 CPA a ktoré sú uve-
dené v usmerneniach finanč-
nej správy nie je vyčerpávajú-
ci, a preto v prípade, ak pod-
nikateľ nevie alebo má pochyb-
nosti o tom, či ním poskytova-
ná stavebná práca patrí pod re-
žim prenosu daňovej povinnos-
ti, má možnosť požiadať o in-
formáciu finančnú správu.

Dodávateľ by sa mal predtým, ako 
vyhotoví faktúru, najprv ubezpe-
čiť, či skutočne ide o dodanie služ
by alebo o dodanie tovaru. Dodanie 
tovaru je charakterizované ako pl-
nenie, pri ktorom dochádza k pre-
vodu práva disponovať s tovarom 
ako vlastník.

Napríklad:

Dodanie liateho betónu, ktorý je do
pravený na miesto určenia pomocou 
stroja alebo zariadenia, nie je možné 
považovať za dodanie stavebnej prá
ce, ale za dodanie tovaru a dodávateľ 
musí fakturovať dodanie s DPH. Len 
v prípade, ak by bol dodávateľ súčas
ne zodpovedný aj za vykonanie beto
nárskych prác, išlo by o poskytnutie 
služby (vrátane materiálu), na ktorú 
sa vzťahuje prenos daňovej povinnos
ti (kód 43.99.4 CPA).

Dodanie stavby 
na základe zmluvy 
o dielo
Prenos daňovej povinnosti sa 
uplatní aj na stavby alebo časti 
stavby dodané na základe zmluvy 
o dielo alebo inej obdobnej zmlu-
vy (napr. zmluva o výstavbe byto-
vého domu), pokiaľ ide o doda-
nie stavby nachádzajúcej sa na 
území Slovenskej republiky.

Ide o prípady dodania stavby, 
ktoré sú v zmysle § 8 ods. 1 
písm. b) zákona o DPH posu-
dzované ako dodanie tovaru.

Najprv je potrebné uviesť, pre-
čo je aj dodanie stavby, resp. čas-
ti stavby zaradené pod mechaniz-
mus prenesenia daňovej povin-
nosti. Dodanie stavby ako špecific-
ký druh plnenia, ktorého podsta-
tou je dodanie súboru stavebných 
prác, môžu členské štáty považo-
vať za dodanie tovaru.

Slovenská republika túto mož-
nosť využila a dodanie stavby, 
resp. jej časti na základe zmlu-
vy o dielo alebo inej obdobnej 
zmluvy zaradila do § 8 ods. 1 
ako špecifický druh dodania to-
varu. Pre dodanie stavby na zák-
lade zmluvy o dielo ako špecific-
ký druh dodania tovaru zákon 
osobitne ustanovuje deň vzniku 
daňovej povinnosti (§ 19 ods. 1 
zákona o DPH), ktorý sa odlišu-
je od vzniku daňovej povinnosti 
pri prevode nehnuteľnosti.

Na účely prenosu daňovej povinnos
ti je potrebné rozlišovať, či ide o:
• dodanie stavby alebo časti stav-

by na základe zmluvy o dielo, 
alebo

• prevod vlastníckeho práva k ne-
hnuteľnosti.

Prenos daňovej povinnosti sa 
nemôže uplatniť na prevod ne-
hnuteľ nosti (stavby alebo časti 
stavby), kedy podstatou zmluvy 
nie je dodanie stavby ako výsledku 
stavebnej činnosti, ale podstatou 
zmluvy je nadobudnutie vlastníc-
tva k nehnuteľnosti.

Veľmi užitočné vysvetlenie rozlíše-
nia možno nájsť v publikovanom 
názore generálneho advokáta vo 
veci C-395/11 (BLV Wohn) pre-
jednanej pred Súdnym dvorom 
EÚ, ktorý v podstate uviedol veľ-

mi logické rozlišovacie kritérium, 
na základe ktorého možno určiť, 
či ide o dodanie stavby na základe 
zmluvy o dielo alebo či ide prevod 
nehnuteľnosti.

Z názoru generálneho advokáta 
vyplýva, že:
• ak je cieľom poskytnutých plne-

ní činnosť spočívajúca vo vytvá-
raní stavby, ktorej výsledkom je 
vyhotovenie diela, ktoré pred-
tým neexistovalo, teda predme-
tom činnosti je najmä facere 
nie dare (niečo konať, vy tvoriť 
– facere, niečo dať – dare), ma-
lo by ísť o uzatvorenie zmluvy 
o dielo (podstatou zmluvy je 
odovzdanie stavby, ktorá pred-
stavuje konečný výsledok sta-
vebných prác),

• ak je podstatou zmluvy nado-
budnutie vlastníctva, teda jej 
predmetom je dare a nie facere 
(ide zvyčajne o predaj), nemalo 
by ísť o dodanie stavby na zákla-
de zmluvy o dielo, ale o prevod 
práva nakladať s nehnuteľnos-
ťou ako vlastník.

Ak teda podnikateľ (platiteľ da-
ne) dodá inému platiteľovi da-
ne nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa v tuzemsku, na tieto prípa-
dy sa nevzťahuje prenos daňo-
vej povinnosti [poznámka: okrem 
osobitných prípadov uvedených 
v § 69 ods. 12 písm. c) až e) záko
na o DPH].

Dodanie tovaru 
s montážou alebo 
inštaláciou, ak montáž 
alebo inštalácia je 
stavebnou prácou 
patriacou do sekcie F 
štatistickej klasifikácie 
cPA
Niektoré prípady dodania tovaru 
s inštaláciou alebo montážou pat-
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ria tiež pod prenos daňovej povin-
nosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) 
zákona o DPH, a to vtedy, ak in-
štalácia alebo montáž je súčasťou 
dodania tovaru (tvorí jedno zlože-
né plnenie) a samotná inštalácia 
alebo montáž je uvedená ako sta-
vebná práca v sekcii F.

Napríklad do kódu 43 CPA patrí 
inštalácia oplotenia alebo zábrad-
lia, inštalácia okenných žalúzií, in-
štalácia vodovodnej batérie, inšta-
lácia plynového spotrebiča pevne 
zabudovaného, dodanie vstavané-
ho nábytku s montážou atď. (pozri 
usmernenie FR SR k zatrieďovaniu 
stavebných prác do sekcie F štatistic
kej klasifikácie CPA).

• Ak platiteľ dane dodá oplotenie 
(tovar) spolu s inštaláciou, pri 
dodaní tohto tovaru spolu s do-
daním služby sa uplatní prenos 
daňovej povinnosti.

• Ak dodávateľ dodá len tovar 
bez inštalácie, prenos daňovej 
povinnosti sa neuplatní.

Pri dodaní tovaru s  montážou 
alebo inštaláciou si  dodávateľ 
musí dávať pozor na to, že 
miesto dodania sa určí pod-
ľa osobitného pravidla – § 13 
ods. 1 písm. b) zákona o DPH. 
Miesto dodania tovaru s montá-
žou a inštaláciou je v členskom 
štáte, kde je tovar inštalovaný 
alebo zmontovaný.

 � Príklad č. 3:

Dodanie zábradlia s inštaláciou

Prípad č. 3a):

Platiteľ dane SK1, ktorý poskytu
je stavebné práce na nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v Rakúsku, si ob
jednal dodanie zábradlia s inštalá
ciou od platiteľa dane SK2. Platiteľ 
SK2 inštaláciu zábradlia realizoval 
na nehnuteľnosti v Rakúsku.

Dodanie zábradlia s inštaláciou je 
dodaním tovaru. Miesto dodania 
tovaru je na území Rakúska [§ 13 
ods. 1 písm. b) zákona o DPH]. 
Daňová povinnosť vzniká dodá-
vateľovi SK2 v Rakúsku podľa zá-
kona o DPH platnom v Rakúsku. 
Dodanie zábradlia s inštaláciou 
platiteľ dane SK2 neuvádza v da-
ňovom priznaní (SR), v kontrol-
nom výkaze a ani v súhrnnom vý-
kaze.

Prípad č. 3b):

Platiteľ dane SK1, ktorý poskytu
je stavebné práce na nehnuteľnos
ti v tuzemsku, si objednal doda
nie zábradlia s inštaláciou (na tú
to nehnuteľnosť) od platiteľa dane 
SK2.

Dodanie zábradlia s inštaláciou je 
dodaním tovaru. Miesto dodania 
tovaru je v tuzemsku.

Inštalácia zábradlia patrí do 
43.29.12 CPA, a preto je dodanie 
tovaru s inštaláciou plnením, na 
ktoré sa vzťahuje prenos daňovej 
povinnosti.

Platiteľ dane SK2 fakturuje bez 
DPH. Na faktúre musí uviesť in-
formáciu „prenesenie daňovej po-
vinnosti“. Dodanie zábradlia s in-
štaláciou platiteľ SK2 neuvádza 
v daňovom priznaní a ani v kon-
trolnom výkaze.

Platiteľ dane SK1 uvádza prija-
té plnenie do daňového prizna-
nia a do kontrolného výkazu (časť 
B.1).

Miesto dodania 
stavebných prác 
v tuzemsku
Väčšina stavebných prác uvede-
ných v kódoch 41 až 43 CPA je 
službou vzťahujúcou sa na ne-
hnuteľnosť. Miesto dodania služ-
by vzťahujúcej sa na nehnuteľ-
nosť sa určí podľa § 16 ods. 1 zá-
kona o DPH, t. j. miesto dodania 

je v členskom štáte, kde sa nachá-
dza nehnuteľnosť.

To znamená, že ak budú sta-
vebné práce uvedené v kódoch 
41 až 43 súvisieť s nehnuteľ-
nosťou nachádzajúcou sa na 
území SR, budú podliehať pre-
nosu daňovej povinnosti pod-
ľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona 
o DPH za predpokladu, že do-
dávateľ aj príjemca sú registro-
vaní ako platitelia dane.

Nie všetky služby súvisiace s ne-
hnuteľnosťou automaticky patria 
do kódov 41 až 43 CPA, napr. ar-
chitektonické služby, geologické 
služby, geodetické služby patria 
do kódu 71 CPA.

Niektoré práce uvedené v kó-
doch 41 až 43 aj napriek tomu, 
že sú uvedené v sekcii stavebníc-
tva, nie je možné na účely DPH 
posúdiť ako službu vzťahujúcu sa 
na nehnuteľnosť. V takýchto prí-
padoch sa miesto dodania služ-
by určí podľa základného pravidla 
v § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Preto odporúčam, aby podni-
kateľ podrobil dodanie služby 
krátkemu testu:
1.  Je miesto dodania služby v tu-

zemsku? Musí vedieť, o aký 
druh služby ide (či je to služ-
ba vzťahujúca sa na nehnuteľ-
nosť alebo iná služba).

2. Ak je miesto dodania služby 
v tuzemsku, je dodaná sta-
vebná práca zaradená v nie-
ktorom z kódov 41 až 43 
CPA?

Ako príklad uvádzam prenájom 
stavebného stroja s obsluhou

Pri určení miesta dodania musí 
podnikateľ vedieť, že:
• Poskytnutie stavebného stroja 

s obsluhou nie je službou vzťa-
hujúcou sa na nehnuteľnosť. 
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Miesto dodania sa určí podľa 
§ 15 ods. 1 zákona o DPH.

• Poskytnutie stavebného stroja 
s obsluhou je službou vzťahujú-
cou sa na nehnuteľnosť za pred-
pokladu, že poskytovateľ stro-
ja je súčasne zodpovedný aj za 
výsledok prác vykonaných po-
mocou tohto stavebného stro-
ja [uvedené vyplýva z čl. 31b vyko
návacieho nariadenia Rady (EÚ 
č. 1042/2013)]. V takom prípa-
de je miesto dodania služby ur-
čené podľa toho, kde sa nachá-
dza nehnuteľnosť – § 16 ods. 1 
zákona o DPH. Skutočnosť, že 
ide o vykonanie prác, za ktoré 
je zodpovedný poskytovateľ sta-
vebného stroja s obsluhou, by 
mala byť jasná zo zmluvy.

Pri určení, či prenájom stavebného 
stroja s obsluhou je stavebnou prá
cou v sekcii F štatistickej klasifiká
cie CPA, musí podnikateľ vedieť, že:
• Ak je stavebný stroj s obsluhou 

poskytnutý na účel vykonania 
stavebných prác v sekcii F šta-
tistickej klasifikácie CPA, ide 
o prenájom stroja, ktorý patrí 
do sekcie F CPA.

• Ak je stavebný stroj s obslu-
hou poskytnutý na iný účel 
ako na vykonanie stavebných 
prác, resp. výkonov uvedených 
v sekcii F, ide o prenájom, kto-
rý nepatrí do sekcie F CPA a 
prenos daňovej povinnosti sa 
neuplatní (napr. žeriav je po-
skytnutý s obsluhou na manipu-
láciu s materiálom v skladovom 
priestore).

• Ak je stavebný stroj poskytnutý 
bez obsluhy, nejde o stavebnú 
prácu v sekcii F CPA a prenos 
daňovej povinnosti sa neuplat-
ní.

 � Príklad č. 4:

Platiteľ dane SK1 so sídlom v tu
zemsku poskytne stavebný stroj s ob
sluhou (žeriav spolu s obsluhujú

cim pracovníkom) platiteľovi dane 
SK2 so sídlom v tuzemsku.
Podľa zmluvy ide o prenájom sta
vebného stroja s obsluhou na vyko
nanie prác na stavbe v tuzemsku.

Miesto dodania je v tuzemsku 
podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH 
(prenájom stavebného stroja s ob-
sluhou nie je službou súvisiacou 
s nehnuteľnosťou). Prenájom sta-
vebného stroja s obsluhou je sta-
vebnou prácou (43 CPA) za pred-
pokladu, že tento stavebný stroj 
je použitý na stavebné práce uve-
dené v sekcii F CPA.
• Platiteľ dane SK1 fakturuje pre-

nájom žeriavu s obsluhou bez 
DPH.

• Platiteľ dane SK2 uplatní na 
prijatú službu DPH podľa § 69 
ods. 12 písm. j) zákona o DPH.

 � Príklad č. 5:

Platiteľ dane SK1 so sídlom v tu
zemsku poskytne stavebný stroj s ob
sluhou (žeriav) poľskej firme re
gistrovanej ako platiteľ dane pod
ľa § 5 zákona o DPH. Podľa zmlu
vy ide o prenájom stavebného stro
ja s obsluhou. Poľská firma staveb
ný stroj použije pri stavebných prá
cach v tuzemsku. Poskytovateľ sta
vebného stroja SK1 nie je zodpoved
ný za výsledok prác (pri vykonáva
ní prác sa obsluhujúci pracovník 
riadi pokynmi poľskej firmy).

Miesto dodania sa určí podľa § 15 
ods. 1 zákona o DPH (nie podľa 
§ 16 ods. 1 zákona o DPH). Preto-
že príjemca plnenia je poľská fir-
ma, ktorá má sídlo v Poľsku (v tu-
zemsku nemá prevádzkareň), 
miesto dodania služby je v Poľsku.
• Platiteľ dane SK1 fakturuje pre-

nájom žeriavu s obsluhou bez 
DPH.

• Poľská firma nie je povinná 
uplatniť slovenskú DPH, t. j. 
prenos daňovej povinnosti pod-
ľa § 69 ods. 12 písm. j) záko-
na o DPH, ale uplatní samo-

zdanenie služby v Poľsku (pod-
ľa rovnakého pravidla, ako je 
uvedené v § 69 ods. 3 zákona 
o DPH).

Poznámka:

Pokiaľ by platiteľ dane SK1 posky
tol stavebný stroj s obsluhou a bol by 
súčasne zodpovedný za výsledok sta
vebných prác vykonávaných na stav
be v tuzemsku, táto služba by bola 
posúdená ako služba súvisiaca s ne
hnuteľnosťou a miesto jej dodania by 
bolo v tuzemsku.

zložené plnenie
V stavebníctve je bežné, že plne-
nie, na ktoré je uzatvorená zmlu-
va, pozostáva z viacerých činností.

Ak jedna alebo viac činností 
v rámci poskytnutého plnenia 
je stavebnou prácou uvedenou 
v kóde 41 až 43 CPA a jedna 
alebo viac činností nie je staveb-
nou prácou, je potrebné v pr-
vom rade zistiť, či je možné to-
to poskytnuté plnenie považo-
vať za jedno tzv. zložené plne-
nie alebo či je poskytnutých via-
cero samostatných plnení, kto-
ré nemajú charakter zložené-
ho plnenia a v takomto prípade 
platiteľ dane uplatní prenos da-
ňovej povinnosti len na tie čin-
nosti v rámci jedného zmluvné-
ho plnenia, ktoré patria do kó-
dov 41 až 43 CPA.

Ak ide o zložené plnenie, je po-
trebné ďalej určiť, či sa na plne-
nie ako celok vzťahuje mechaniz-
mus prenesenia daňovej povin-
nosti.

Čo je potrebné rozumieť 
pod pojmom „zložené plnenie“?

• Zákon o DPH tento pojem ne-
vysvetľuje (pojem nie je vyme-
dzený ani v smernici o DPH). 
Vymedzenie zloženého plne-
nia možno nájsť v judikatúre 
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Súdneho dvora EÚ napr. vo 
veci C-429/97 Európska komi-
sia proti Francúzskej republike; 
C-251/05 Talcare; C-41/04 Le-
vob ; C-111/05 Aktiebolaget.

V zmysle judikatúry Súdneho 
dvora EÚ pri posudzovaní, či 
ide o dve alebo viac samostat-
ných plnení, alebo či ide o jed-
no zložené plnenie, je potreb-
né každý jednotlivý prípad pod-
robiť analýze, pričom sa musia 
vziať do úvahy všetky okolnos-
ti, za ktorých sa vykonáva pred-
metné plnenie.

Súdny dvor uviedol, že:
• o jedno plnenie ide vtedy, keď je

den alebo viaceré prvky tvoria 
hlavné plnenie, kým ostatné prvky 
predstavujú vedľajšie plnenie, kto
ré podliehajú rovnakému daňové
mu režimu ako hlavné plnenie;

• za vedľajšie plnenie možno považo
vať také, ktoré samo osebe nie je pre 
zákazníka cieľom, ale je iba pros
triedkom lepšieho využitia hlavné
ho plnenia poskytovateľa služby,

• o jedno plnenie ide aj vtedy, keď 
dva alebo viaceré prvky poskytnuté 
platiteľom dane v prospech spotre
biteľa považovaného za priemerné
ho spotrebiteľa sú tak úzko zviaza
né, že tvoria objektívne jediné ne
rozlučné hospodárske plnenie, kto
rého rozčlenenie by bolo nepriro
dzené.

Ako príklad zloženého plnenia 
v stavebníctve je možné uviesť 
zmluvu, ktorá zaväzuje dodávateľa 
na poskytnutie výkopových prác. 
V súvislosti s touto službou je však 
nevyhnutné, aby bola vykopaná 
zemina odvezená. Samotné vý-
kopové práce sú uvedené v kóde 
43.12.12 CPA, avšak odvoz zemi-
ny nepatrí do sekcie F. V takom-
to prípade je možné celé plnenie 
považovať za tzv. zložené plnenie 
a uplatniť prenos daňovej povin-
nosti (podľa okolností prípadu za 

hlavné plnenie je možné považo-
vať výkopové práce a za vedľajšiu 
činnosť je možné považovať od-
voz zeminy).

 � Príklad č. 6:

Platiteľ dane SK1 so sídlom v tu
zemsku poskytne prenájom lešenia 
spolu s jeho postavením a jeho ná
slednou demontážou. Služba je po
skytnutá platiteľovi dane SK2. Pod
ľa zmluvy je súčasťou plnenia aj 
doprava lešenia z Košíc na stavbu 
v Bratislave (doprava lešenia nie je 
stavebnou prácou).

Prenájom lešenia s postavením a 
demontážou je stavebnou prácou 
(43.99 CPA) a je hlavnou službou. 
Doprava lešenia je vedľajšou služ-
bou a na celé dohodnuté plnenie 
sa uplatní prenos daňovej povin-
nosti.

Postavenie príjemcu 
plnenia – § 69 ods. 16 
zákona o DPH
Jednou z podmienok prenesenia 
daňovej povinnosti podľa § 69 
ods. 12 zákona o DPH je, že prí-
jemca plnenia je registrovaný ako 
platiteľ dane (platiteľ dane, ktorý 
dodáva stavebné práce, si môže 
overiť postavenie príjemcu na we-
bovej stránke finančnej správy).

Zo zákona o DPH, konkrétne 
z § 69 ods. 16, vyplýva, že po-
kiaľ je príjemcom stavebných 
prác (vrátane dodania stav-
by a dodania tovaru s montá-
žou alebo inštaláciou patriacou 
do sekcie F) platiteľ dane, kto-
rý vykonáva činnosti, ktoré sú 
predmetom dane [§ 2 ods. 1 
písm. a) alebo písm. b) zákona 
o DPH], a súčasne vykonáva aj 
činnosti, ktoré nie sú predme-
tom dane, považuje sa takýto 
príjemca za príjemcu konajú-
ceho v postavení platiteľa da-

ne, a to aj v prípade, ak staveb-
né práce prijme na účely čin-
ností, ktoré nie sú predmetom 
dane.

Najčastejšie pôjde o orgány verej-
nej moci (napr. štátne orgány, ob-
ce,..), ktoré sú z dôvodu vykoná-
vania určitej činnosti registrované 
ako platiteľ dane. Dodávateľ ne-
musí komplikovane získavať infor-
mácie, na aké účely si táto osoba 
objedná stavebné práce.

Avšak dodávateľ stavebných prác 
by si mal overiť, v akom postave-
ní koná fyzická osoba – podnika-
teľ, ktorá je platiteľom dane.

Ak si fyzická osoba objedná napr. 
výstavbu rodinného domu, aj na-
priek tomu, že ako podnikateľ je 
platiteľom dane, nie je možný pre-
nos daňovej povinnosti, pretože 
táto osoba v takomto prípade ne-
koná ako podnikateľ a z ustanove-
nia § 69 ods. 16 vyplýva, že musí 
ísť o platiteľa dane, ktorý vykoná-
va činnosti, ktoré nie sú predme-
tom dane, a súčasne činnosti, kto-
ré sú predmetom dane.

Predpokladám, že v takomto prí-
pade už so samotnej zmluvy bude 
zrejmé, v akom postavení si fyzic-
ká osoba objednáva výstavbu. Pre-
nos daňovej povinnosti sa uplat-
ní len vtedy, ak časť rodinného 
domu plánuje podnikateľ – fyzic-
ká osoba využívať na podnikanie 
a súčasne aj na súkromné býva-
nie a v zmluvnom vzťahu vystupu-
je ako platiteľ dane.

Objednávateľom stavebných prác 
je správca bytového domu
Dodanie stavebných prác, kto-
ré objedná správca nehnuteľnos-
tí (napr. zateplenie bytového do-
mu), nie je dodanie, pri ktorom 
dochádza k prenosu daňovej po-
vinnosti. Platiteľ dane – dodáva-
teľ fakturuje dodanie stavebných 
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prác správcovi bytového domu 
s DPH.

Dôvodom, prečo nedochádza k pre-
nosu daňovej povinnosti, je, že 
správca bytového domu tak, ako 
pri iných prijatých plneniach 
(energie, voda, udržiavacie práce, 
opravy...) nekoná vo vlastnom me-
ne. Správca bytového domu koná 
v mene a na účet vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov. Z prija-
tých plnení, ktoré sú fakturova-
né s DPH, správca bytového do-
mu nemá nárok na odpočítanie 
dane a úhradu za prijaté plnenia 
rozúčtuje vlastníkom bytov a ne-
bytových priestorov v sume vráta-
ne DPH.

 � Príklad č. 7:

Mesto XY nevykonáva podnikateľ
skú činnosť, ale má pridelené IČ 
DPH podľa § 7 zákona o DPH z dô
vodu nadobudnutia tovaru z iného 
členského štátu. Pod týmto IČ DPH 
si mesto objedná stavebné práce od 
platiteľa dane.

Mesto nie je platiteľom dane, 
a preto nie je možné uplatniť pre-
nos daňovej povinnosti. Dodáva-
teľovi stavebných prác vzniká po-
vinnosť odviesť DPH. Dodávateľ 
by si mal overiť na stránke finanč-
nej správy, či je mesto registrova-
né ako platiteľ dane. Mesto nie je 
povinné na prijaté služby staveb-
ných prác uplatniť DPH.

 � Príklad č. 8:

Mesto A je registrované ako platiteľ 
DPH z dôvodu, že poskytuje stravo
vacie služby.
Má mesačné zdaňovacie obdobie. 
Mesto uzavrie zmluvu o výstavbe 
budovy s obchodnou spoločnosťou 
X, ktorá je platiteľom dane. Bu
dova má slúžiť mestu ako mestský 
úrad.

Budova je odovzdaná zhotoviteľom 
30. júna 2016. Cena bez DPH je 

dohodnutá vo výške 500 000 eur. 
Mesto zaplatí zálohu vo výš
ke 50 % dňa 10. januára 2016 
(250 000 eur).

Prijatím platby vo výške 50 % 
vznikne daňová povinnosť po prvý
krát, a to 10. januára 2016 vo výš
ke 50 000 eur a po druhýkrát vznik
ne daňová povinnosť 30. júna 2016 
tiež vo výške 50 000 eur.

Dodávateľ budovy (platiteľ DPH) 
použije prenos daňovej povinnosti 
na príjemcu, pretože mesto má po
stavenie platiteľa dane. Prenos da
ňovej povinnosti sa uplatní aj na
priek tomu, že budova nie je urče
ná na podnikateľskú činnosť mesta. 
Dodanie budovy (stavby) na zákla
de zmluvy o dielo patrí pod mecha
nizmus prenosu daňovej povinnosti.

Dodávateľ je povinný vyhotoviť 2 fak
túry, a to:

• faktúru k prijatej platbe najne-
skôr do 15 dní od prijatia zálo-
hy; faktúru vyhotoví bez DPH 
a na faktúre je povinný uviesť 
slovnú informáciu „prenesenie 
daňovej povinnosti“,

• faktúru po odovzdaní budovy 
najneskôr do 15 dní; faktúru 
vyhotoví bez DPH a na faktúre 
je povinný uviesť slovnú infor-
máciu „ prenesenie daňovej po-
vinnosti“.

Mesto A je povinné priznať v daňo
vom priznaní:

• za zdaňovacie obdobie január 
2016 DPH vo výške 50 000 eur 
(vypočítaná zo sumy 250 000 eur) 
a túto čiastku uhradiť správcovi 
dane najneskôr do 25. februá-
ra 2016,

• za zdaňovacie obdobie jún 2016 
DPH vo výške 50 000 eur (vy-
počítaná zo sumy 250 000 eur) 
a túto čiastku uhradiť správco-
vi dane najneskôr do 25. júla 
2016.

Mesto A si nemôže uplatniť od-
počítanie DPH.

Mesto je povinné uviesť údaje 
z prijatej faktúry vyhotovenej do-
dávateľom k prijatej platbe a z pri-
jatej faktúry vyhotovenej k odo-
vzdaniu budovy do časti B.1 kon-
trolného výkazu.

nesprávne uplatnenie 
prenosu daňovej 
povinnosti

Prenesenie daňovej povinnosti je 
povinné, pokiaľ sú splnené pod-
mienky na prenos.

Za uplatnenie prenosu daňovej 
povinnosti je zodpovedný dodá-
vateľ.

Neodporúčam, aby dodávateľ 
„z opatrnosti“ uplatnil DPH 
na stavebnú prácu, ktorá patrí 
do sekcie F štatistickej klasifi-
kácie CPA, pretože tým vysta-
vuje príjemcu plnenia situácii, 
že aj keď zaplatí dodávateľovi 
cenu s DPH, právo na odpočí-
tanie dane mu daňová správa 
z prijatého plnenia neuzná. Sa-
mozrejme, že v takýchto prípa-
doch príjemca plnenia má prá-
vo upozorniť na nesprávnu fak-
turáciu stavebných prác a prí-
padne nezaplatiť dodávateľovi 
DPH.

Slovenský zákon o DPH neobsa-
huje žiadne ustanovenie, ktoré by 
tolerovalo za určitých podmienok 
použitie prenesenia daňovej po-
vinnosti na príjemcu plnenia nad 
rámec vymedzených stavebných 
prác.

Nesprávne uplatnenie  prenosu 
daňovej povinnosti a, naopak, up-
latnenie dane na výstupe na tie pl-
nenia, ktoré patria pod mechaniz-
mus prenosu daňovej povinnos-
ti, možno opraviť len prostredníc-
tvom dodatočného daňového pri-
znania.
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vznik daňovej 
povinnosti a oprava 
základu dane
Pri prenose daňovej povinnosti 
ostáva zachovaný deň vzniku da-
ňovej povinnosti podľa bežných 
pravidiel ustanovených v § 19 zá-
kona o DPH.

Príjemcovi plnenia vzniká daňová 
povinnosť:
• dňom dodania stavebných prác 

(§ 19 ods. 2, príp. ods. 3 záko-
na o DPH),

• dňom prevzatia stavby alebo 
časti stavby (§ 19 ods. 1 štvrtá 
veta zákona o DPH),

• dňom dodania tovaru s mon-
tážou alebo inštaláciou (§ 19 
ods. 1 prvá veta zákona o DPH).

Ak dodávateľ prijme platbu 
pred dodaním služby, príp. to-
varu, daňová povinnosť vzniká 
príjemcovi plnenia v deň, kedy 
platbu prijme dodávateľ (§ 19 
ods. 4 zákona o DPH).

K mechanizmu prenesenia daňo-
vej povinnosti na príjemcu podľa 
§ 69 ods. 12 písm. j) nie je v nove-
le zákona č. 268/2015 Z. z. usta-
novené prechodné ustanovenie.

Prenesenie daňovej povinnos-
ti na plnenia uvedené v § 69 
ods. 12 písm. j) zákona o DPH 
sa uplatní, ak vznikne daňová po-
vinnosť po 1. januári 2016 (vráta-
ne 1. januára 2016).
• Ak bola zálohová platba na sta-

vebné práce prijatá v roku 2015 
a stavebné práce sú poskytnu-
té až po 1. januári 2016, posky-
tovateľ stavebných prác uplat-
nil DPH v roku 2015 v rozsahu 
prijatej platby.

• Ak po 1. januári 2016 bude vy-
hotovená faktúra, ktorou po-
skytovateľ bude požadovať ďal-
šiu platbu v súvislosti s odo-
vzdaním stavebných prác, DPH 

uplatní na túto zvyšnú časť prí-
jemca stavebných prác, a to 
v rozsahu platby fakturova-
nej po 1. januári 2016.

 � Príklad č. 9:

Podľa zmluvy o dodaní stavebných 
prác je dohodnutá cena vo výške 
2 000 eur + 400 DPH.

Dodávateľ prijme zálohu 14. de
cembra 2015 vo výške 1 000 eur. 
Dodávateľovi vznikla daňová po
vinnosť za december 2015 vo výške 
166,67 eura (1 000 x 20 : 120).

Dodanie stavebných prác je usku
točnené 10. januára 2016 a dodá
vateľ fakturuje zvyšnú cenu.

Vzhľadom na to, že daňová po-
vinnosť sa v roku 2016 prenáša 
na príjemcu stavebných prác, do-
dávateľ fakturuje zvyšnú sumu 
bez DPH vo výške 1 166,67 eura 
(2 000 – 833,33).

Sumu DPH vo výške 233,33 eura 
je povinný priznať a platiť príjem-
ca stavebných prác.

V súvislosti s „rozdelením“ daňo-
vej povinnosti sa môžu vyskytnúť 
sporné situácie, kto má opraviť zá-
klad dane, ak dôjde k následnému 
zníženiu pôvodného základu dane.

Poskytovateľ stavebnej práce a prí-
jemca sa môžu v týchto prípadoch 
dohodnúť, kto opraví základ da-
ne a daň, avšak každý z nich môže 
opraviť DPH najviac do výšky, kto-
rú priznal a odviedol.

Dodávateľ stavebných 
prác je zahraničná 
osoba registrovaná ako 
platiteľ dane podľa § 5
Okrem prenosu daňovej povin-
nosti v § 69 ods. 12 zákona o DPH 
zákon ustanovuje „tuzemský“ ale-
bo „domáci“ prenos daňovej po-
vinnosti aj v § 69 ods. 2 zákona 
o DPH. Ide však o iný prenos da-

ňovej povinnosti, ktorého zákla-
dom je čl. 194 smernice o DPH 
(nie je to čl. 199 smernice o DPH, 
ktorý je základom pre prenos da-
ňovej povinnosti v stavebníctve), 
ktorý umožňuje členským štátom 
preniesť daňovú povinnosť z do-
dania tovarov a služieb na zdani-
teľnú osobu, ktorá je príjemcom 
plnenia za predpokladu, že dodá-
vateľ je zdaniteľnou osobou ne-
usadenou na území, kde vznikla 
daňová povinnosť.

Stavebné práce a prenos 
daňovej povinnosti podľa 
§ 69 ods. 2 zákona o DPH

Podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH sa 
prenos daňovej povinnosti uplatní 
len, ak:
• dodávateľ stavebných prác je 

zahraničná osoba (t. j. zdaniteľ-
ná osoba, ktorá nemá v tuzem-
sku sídlo a ani prevádzkareň, 
príp. bydlisko),

• dodaná služba je služba súvisia-
ca s nehnuteľnosťou a miesto 
dodania je v tuzemsku,

• príjemca stavebnej práce je 
zdaniteľná osoba, ktorá je usa-
dená v tuzemsku, t. j. má v tu-
zemsku sídlo, prevádzkareň, 
príp. bydlisko.

Podľa tohto ustanovenia dodáva-
teľ stavebných prác (zahraničná 
osoba) a ani príjemca stavebných 
prác nemusia (ale môžu) byť re-
gistrovaní ako platitelia dane, 
podstatné je, aby obidve strany 
boli zdaniteľné osoby.

Inak je to pri prenose daňovej 
povinnosti podľa § 69 ods. 12 
písm. j) zákona o DPH, kedy 
dodávateľ stavebných prác a aj 
príjemca stavebných prác mu-
sí byť zdaniteľnou osobou re-
gistrovanou ako platiteľ dane. 
Pri tomto prenose nie je pod-
statné, či sú tieto osoby usade-
né v tuzemsku.
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V praxi môže nastať prípad, že pri 
dodaní stavebných prác sú splne-
né predpoklady na prenos daňo-
vej povinnosti podľa § 69 ods. 12 
písm. j) zákona o DPH a taktiež 
na prenos daňovej povinnosti 
podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH.

Takýto prípad môže nastať vte-
dy, ak je dodávateľom staveb-
ných prác (stavby, práce s montá-
žou...) zahraničná osoba registro-
vaná ako platiteľ dane podľa § 5 
a príjemca je platiteľ dane regis-
trovaný podľa § 4, príp. § 4a zá-
kona o DPH.

Keďže obidve ustanovenia [§ 69 
ods. 2 a § 69 ods. 12 písm. j) zá-
kona o DPH] sú v podstate výnim-
kou zo všeobecného pravidla (po-
zri úvod príspevku), nie je mož-
né ani jedno z pravidiel, ktoré 
ustanovujú tzv. „domáci“ prenos 
daňovej povinnosti, uplatňovať 
prednostne.

Preto je na rozhodnutí dodá-
vateľa stavebných prác (uvede-
ných v sekcii F CPA), ktorý je 
zahraničnou osobou registrova-
nou podľa § 5 zákona o DPH, 
podľa ktorého ustanovenia 
uplatní prenos daňovej povin-
nosti. Na prvý pohľad sa zdá, 
že to nie je dôležité. Avšak tá-
to skutočnosť má podstatný výz-
nam z pohľadu možnosti uplat-
nenia práva na odpočítanie da-
ne z prijatých plnení v tuzem-
sku prostredníctvom daňového 
priznania namiesto vrátenia da-
ne podľa § 55a až § 55e (ak ide 
o dodávateľa z iného členské-
ho štátu), príp. podľa § 56 záko-
na o DPH (ak ide o dodávateľa 
z tretieho štátu).

Pre zahraničnú osobu je výhod-
nejšie uplatňovať prenos daňo-
vej povinnosti podľa § 69 ods. 12 
písm. j) zákona o DPH, pretože 
ako platiteľ dane si môže uplatniť 
z nákupov tovarov a služieb v tu-

zemsku odpočítanie dane pros-
tredníctvom daňového priznania.

Ak by zahraničná osoba upred-
nostnila prenos daňovej povin-
nosti podľa § 69 ods. 2 zákona 
o DPH, tak by si mohla táto zahra-
ničná osoba uplatniť z prijatých 
plnení v tuzemsku odpočet dane 
len formou vrátenia dane podľa 
§ 55a až § 55e, príp. podľa § 56 
zákona o DPH, a to aj napriek to-
mu, že je registrovaná ako platiteľ 
dane.

Dôvodom tohto nerovnakého prí-
stupu k spôsobu odpočítania da-
ne sú podmienky stanovené na 
vrátenie dane v § 55a ods. 2 (pod-
mienky pre zahraničné zdaniteľ-
né osoby z iného členského štátu), 
príp. v § 56 zákona o DPH (pod-
mienky pre zahraničné zdaniteľné 
osoby z iného členského štátu).

V prvom rade je potrebné 
uviesť, že z § 49 ods. 9 záko-
na o DPH vyplýva, že zahranič-
né osoby, ktoré spĺňajú nárok 
na vrátenie dane, si nemôžu 
uplatniť odpočet dane z prija-
tých plnení prostredníctvom 
daňového priznania. Takže za-
hraničná osoba musí „osobitný 
spôsob odpočítania dane“ for-
mou vrátenia dane podľa § 55a 
a § 56 použiť prednostne, a to 
aj v prípade, ak je registrovaná 
ako platiteľ dane podľa § 5 zá-
kona o DPH.

Nárok na vrátenie dane má zahra-
ničná osoba v prípade, ak v obdo-
bí, za ktoré žiada vrátiť daň, ne-
uskutočnila dodanie tovarov ale-
bo služieb s miestom dodania 
v tuzemsku okrem plnení, kto-
ré sú vymenované v § 55a ods. 2 
písm. c) zákona o DPH. Medzi tie-
to vymenované plnenia patrí aj pl-
nenie s prenosom daňovej povin-
nosti podľa § 69 ods. 2 zákona 
o DPH, čo znamená, že zahranič-
ná osoba uplatňuje nárok na vrá-

tenie dane, ak v období, za ktoré 
žiada vrátiť DPH, uskutočnila pl-
nenie s prenosom daňovej povin-
nosti podľa § 69 ods. 2.

Medzi plnenia vymenované v § 55a 
ods. 2 písm. c) zákona o DPH ne-
patria plnenia s prenosom daňo-
vej povinnosti podľa § 69 ods. 12 
vrátane stavebných prác, čo zna-
mená, že ak zahraničná osoba 
uskutočnila plnenia s prenosom 
daňovej povinnosti podľa § 69 
ods. 12 písm. j) zákona o DPH, 
nespĺňa podmienky na vrátenie 
dane podľa § 55a a nasl., a z pri-
jatých plnení v tuzemsku si môže 
uplatniť odpočítanie dane pros-
tredníctvom daňového priznania.

kedy zahraničná osoba 
môže uplatniť prenos len 
podľa § 69 ods. 2 zákona 
o DPH?

 � Príklad č. 10:

Podnikateľ, ktorý nie je registro
vaný ako platiteľ dane, si objedná 
u českej firmy, ktorá nie je regis
trovaná na území SR ako platiteľ 
dane, vykonanie stavebných prác 
(služba s miestom dodania podľa 
§ 16 ods. 1 zákona o DPH).

Česká firma fakturuje slovenské-
mu podnikateľovi stavebné práce 
bez DPH. Prenos daňovej povin-
nosti sa uplatní podľa § 69 ods. 2 
zákona o DPH.

Slovenský podnikateľ je osobou 
povinnou platiť DPH z prijatých 
stavebných prác. Je povinný podať 
daňové priznanie a odviesť DPH, 
ktorú vypočíta z ceny vyúčtovanej 
za dodanie stavebných prác. Slo-
venský podnikateľ nemá právo na 
odpočítanie dane, pretože nemá 
postavenie platiteľa dane.

V prípade, že česká firma prijme 
v tuzemsku plnenie od platite-
ľa dane (napr. kúpi materiál), má 
právo žiadať vrátenie dane podľa 
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§ 55a zákona o DPH, ak je platite-
ľom dane v ČR.

 � Príklad č. 11:

Podnikateľ so sídlom v SR, ktorý nie 
je registrovaný ako platiteľ dane, si 
objedná u českej firmy vykonanie 
stavebných prác (služba s miestom 
dodania podľa § 16 ods. 1 zákona 
o DPH). Česká firma je registrova
ná ako platiteľ dane podľa § 5 zá
kona o DPH.

Česká firma fakturuje slovenské-
mu podnikateľovi stavebné práce 
bez DPH, a to aj napriek tomu, že 
je registrovaná ako platiteľ dane 
podľa § 5.

Slovenský podnikateľ – príjemca 
plnenia je povinný službu zdaniť 
slovenskou DPH aj keď nie je re-
gistrovaný ako platiteľ dane.

V prípade, že česká firma prijme 
v tuzemsku plnenie od platite-
ľa dane (napr. kúpi materiál), má 
právo žiadať vrátenie dane podľa 
§ 55a zákona o DPH.

kedy sa môže prenos 
posúdiť podľa § 69 ods. 2 aj 
podľa § 69 ods. 12 písm. j) 
zákona o DPH?

 � Príklad č. 12:

Platiteľ dane SK1 so sídlom v tu
zemsku si objedná stavebné prá
ce od obchodnej spoločnosti CZ1 so 
sídlom v Českej republike, ktorá je 
registrovaná ako platiteľ dane pod
ľa § 5 zákona o DPH. Platiteľ dane 
SK1 objednané práce spolu s ďal
šími stavebnými prácami fakturu
je inej českej firme CZ2. Česká fir

ma CZ2 je hlavný dodávateľ sta
vebných prác a fakturuje dodanie 
stavby slovenskému platiteľovi da
ne SK2. Česká firma CZ2 je plati
teľ dane registrovaný podľa § 5 zá
kona o DPH. Predpokladajme, že 
všetky vykonané stavebné práce sú 
zaradené v kódoch 41 až 43.

Prvý vzťah:

Firma CZ1 dodá slovenskému pla-
titeľovi dane SK1 stavebné práce 
bez DPH.

Podmienky na prenos daňovej po-
vinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) 
sú splnené, ak:

• miesto dodania stavebnej práce 
je v tuzemsku,

• ide o stavebnú prácu v kóde 41 
až 43 CPA.

Slovenský platiteľ dane SK1 uplat-
ní DPH na výstupe (samozdane-
nie) a túto DPH si zároveň od-
počíta. Daňovú povinnosť uve-
die v daňovom priznaní k DPH a 
v kontrolnom výkaze (v časti B.1).

Firma CZ1 neuvádza dodanie sta-
vebných prác (DPH na výstupe) 
v daňovom priznaní a ani v kon-
trolnom výkaze.

V danom prípade sú splnené aj 
podmienky na prenos daňovej 
povinnosti podľa § 69 ods. 2 zá-
kona o DPH, pretože dodáva-
teľ stavebných prác je zahranič-
ná osoba a príjemca je zdaniteľná 
osoba so sídlom v tuzemsku.

Druhý vzťah:

Slovenský platiteľ dane SK1 dodá 
stavebné práce českej firme CZ2 
bez DPH.

Podmienky na prenos sú splnené 
podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona 
o DPH.

Česká firma CZ2 uplatní DPH 
na výstupe (samozdanenie) a tú-
to si zároveň odpočíta prostred-
níctvom daňového priznania. Da-
ňovú povinnosť uvedie firma CZ2 
v daňovom priznaní k DPH a 
v kontrolnom výkaze (v časti B.1).

V danom prípade ide o prenos da-
ňovej povinnosti len podľa § 69 
ods. 12 písm. j) zákona o DPH.

Tretí vzťah:
Firma CZ2 dodá stavbu slovenskej 
firme SK2 bez DPH.

Podmienky na prenos sú splnené 
podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona 
o DPH.

Slovenská firma SK2 uplatní DPH 
na výstupe (samozdanenie) a túto 
si zároveň odpočíta. Daňovú po-
vinnosť uvedie v daňovom prizna-
ní a v kontrolnom výkaze (v časti 
B.1).

Česká firma CZ2 neuvádza doda-
nie (DPH na výstupe) v daňovom 
priznaní a ani v kontrolnom vý-
kaze.

V danom prípade sú splnené aj 
podmienky na prenos daňovej 
povinnosti podľa § 69 ods. 2 zá-
kona o DPH, pretože dodávateľ 
stavby je zahraničná osoba a prí-
jemca je zdaniteľná osoba so síd-
lom v tuzemsku.

Ak firma CZ1 alebo CZ2 kúpi 
v tuzemsku napr. materiál od 
platiteľa dane, môže si uplatniť 
odpočítanie dane prostredníc-
tvom daňového priznania alebo 
môže požiadať o vrátenie dane. 

Časopis DPH v praxi aj online na 
w w w . d a n e a u c t o v n i c t v o . s k
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Z  P R A X E

DAň z PriDAnej HODnOty 
Pri FinAnČnOM PrenájMe
Ing. Dušan 

Dobšovič
Finančný prenájom možno definovať ako obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe 
nájomnej zmluvy s dohodnutým právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohod
nutej doby nájmu tohto majetku. Obchodný zákonník v § 489 uvádza, že zmluvou o kúpe prena
jatej veci si strany dohodnú v nájomnej zmluve alebo po jej uzavretí, že nájomca je oprávnený kú
piť prenajatú vec alebo prenajatý súbor vecí počas platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zániku.

v zákone č. 222/2004 Z. z. o da-
ni z pridanej hodnoty v z. n. p. 

(ďalej len „zákon o DPH“) nie je 
finančný prenájom presne vyme-
dzený, preto je potrebné vychá-
dzať z právneho stavu uvedenej 
zmluvy.

Finančný prenájom 
ako opakované dodanie 
služby
Zákon o DPH v zmysle uvedené-
ho upravuje finančný prenájom 
(lízing) len ako poskytnutie služ-
by. V § 9 ods. 1 zákona o DPH 
sa vymedzuje dodanie služby ako 
každé plnenie, ktoré nie je doda-
ním tovaru podľa § 8 cit. zákona 
vrátane poskytnutia práva užívať 
hmotný majetok.

Dodaním tovaru je podľa § 8 
ods. 1 písm. c) zákona o DPH 
síce aj odovzdanie tovaru na zá-
klade nájomnej zmluvy, avšak 
iba v prípadoch, ak podľa zmlu-
vy sa vlastníctvo k predmetu ná-
jomnej zmluvy nadobudne naj-
neskôr pri zaplatení poslednej 
splátky (t. j. zo zmluvy vyplýva, 
že prenajímateľ je povinný pre-
dať a nájomca je povinný kúpiť 
predmet nájmu).

Na účely DPH je teda nevyhnutné 
správne posúdiť príslušné lízin-
gové zmluvy, pričom štandardné 
zmluvy o finančnom prenájme 
upravujúce právo na kúpu pre-

najatej veci sa považujú za opako-
vané dodanie služby.

 � Príklad č. 1:

Prenajímateľ (platiteľ DPH) 1. ok
tóbra 2015 uzatvoril s nájomcom 
zmluvu s dojednaným právom kú
py prenajatej veci (technologické 
zariadenie), a to na dobu 36 me
siacov. Predmet nájmu si nájomca 
prevzal v deň uzatvorenia zmluvy. 
Jednotlivé splátky sú splatné vždy 
k 1. dňu príslušného kalendárneho 
mesiaca.
Podľa podmienok tejto nájomnej 
zmluvy vlastnícke právo k predme
tu nájmu prejde na nájomcu zapla
tením poslednej splátky, a to bezod
kladne, pričom z obsahu zmluvy vy
plýva, že prenajímateľ je po splnení 
daných podmienok povinný predať 
predmetné zariadenie nájomcovi a 
nájomca je povinný kúpiť toto za
riadenie. Aký režim DPH platí v ta
komto prípade?

Napriek tomu, že podľa názvu 
zmluvy ide o zmluvu s dojedna-
ným právom kúpy prenajatej veci, 
z obsahu zmluvy vyplýva, že vlast-
nícke právo k predmetu nájmu 
prejde na nájomcu „automaticky“ 
zaplatením poslednej splátky. Pre-
to tento zmluvný vzťah treba z hľa-
diska DPH posudzovať ako do-
danie tovaru podľa § 8 ods. 1 
písm. c) zákona o DPH.

Daňová povinnosť preto prena-
jímateľovi vzniká už dňom odo-
vzdania predmetu nájmu nájom-

covi 1. októbra 2015, a to jedno-
razovo z celej hodnoty nájmu. 
Nájomca má tiež právo na odpočí-
tanie dane jednorazovo za zdaňo-
vacie obdobie október 2015, resp. 
4. štvrťrok 2015.

vznik daňovej 
povinnosti a právo 
na odpočítanie dane 
pri finančnom prenájme
Pri finančnom prenájme charak-
teru opakovaného dodania služ-
by vzniká daňová povinnosť a zá-
roveň aj právo na odpočítanie 
DPH dňom dodania služby, kto-
rým je v zmysle § 19 ods. 3 záko-
na o DPH najneskôr posledný 
deň obdobia, na ktoré sa platba 
za opakovane dodávanú službu 
vzťahuje.

Nájomca si v súlade s § 51 ods. 1 
písm. a) zákona o DPH môže prá-
vo na odpočítanie DPH uplatniť, 
ak má od prenajímateľa faktú-
ru vyhotovenú podľa § 71 záko-
na o DPH. Pri finančnom prenáj-
me môže byť faktúrou aj dohoda 
o platbách nájomného, ktorá je 
súčasťou nájomnej zmluvy (splát-
kový kalendár).

Ak dohoda o platbách nájom-
ného, ktorá je súčasťou nájom-
nej zmluvy, obsahuje náležitosti 
faktúry podľa § 74 ods. 1 záko-
na o DPH, nie je prenajímateľ 
povinný vyhotovovať faktúru za 
každú opakovane dodanú služ-
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bu, ak miesto dodania služby je 
v tuzemsku a príjemca plnenia 
má sídlo, miesto podnikania 
alebo prevádzkareň, pre ktorú 
sa dodanie tovaru alebo služby 
uskutočňuje, v tuzemsku.

Nájomca si právo na odpočíta-
nie DPH uplatňuje postupne 
počas doby trvania nájmu vo 
výške pripadajúcej na jednotlivé 
splátky, a to na základe uvedené-
ho splátkového kalendára. V prí-
pade, ak by nájomca uhradil nie-

ktorú zo splátok v skoršom ob-
dobí, než na ktoré sa táto platba 
vzťahuje, táto platba by musela 
byť považovaná za preddavok a 
prenajímateľ by bol povinný vy-
hotoviť faktúru k platbe prijatej 
pred dodaním.

 � Príklad č. 2:

Spoločnosť s ručením obmedzeným, mesačný platiteľ DPH, uzatvorila zmluvu o kúpe prenajatej veci (lízingovú 
zmluvu) v trvaní 36 mesiacov. Výška prvej zvýšenej splátky je dohodnutá na 4 000 eur bez DPH, na ktorú pre
najímateľ vystavil faktúru k prijatej platbe (základ dane 4 000 eur + DPH 800 eur) s dátumom prijatia platby 
27. marca 2016.

Mesačné splátky boli dohodnuté na základe splátkového kalendára v nasledovnej štruktúre:

Dátum Mesačná časť 
istiny

Finančný 
výnos

Základ dane 
spolu

DPH Povinné 
poistenie

Havarijné 
poistenie

Mesačná 
splátka

27. 4. 2016 407,50 81,50 489 107,58 35 49 680,58

• Môže si platiteľ uplatniť právo 
na odpočítanie DPH mesačne 
podľa tohto splátkového kalen
dára?

Platiteľ vykoná odpočítanie da-
ne najskôr v zdaňovacom obdo-
bí, v ktorom právo na odpočítanie 
dane vzniklo, a najneskôr v po-
slednom zdaňovacom období ka-
lendárneho roka, v ktorom prá-
vo na odpočítanie dane vzniklo, 
ak do uplynutia lehoty na poda-
nie daňového priznania za zdaňo-
vacie obdobie, v ktorom uplatňu-
je právo na odpočítanie dane, má 
faktúru (resp. v danom prípade 
splátkový kalendár ako súčasť ná-
jomnej zmluvy obsahujúci všetky 
náležitosti faktúry podľa § 74 zá-
kona o DPH).

Pri mesačných splátkach daňo-
vá povinnosť pre prenajímateľa a 
právo na odpočítanie DPH pre ná-
jomcu vzniká dňom dodania služ-
by, ktorým je najneskôr posled-
ný deň príslušného kalendárneho 
mesiaca, na ktorý sa mesačná plat-
ba vzťahuje. Platiteľ si teda môže 
v danom prípade uplatniť právo 
na odpočítanie DPH nasledovne:
• 800 eur na základe faktúry 

k prvej zvýšenej splátke, a to 

najskôr za zdaňovacie obdobie 
marec 2016,

• 107,58 eur na základe splátko-
vého kalendára, a to najskôr za 
zdaňovacie obdobie apríl 2016.

 � Príklad č. 3:

Spoločnosť s ručením obmedzeným, 
mesačný platiteľ DPH, uzatvorila 
zmluvu o kúpe prenajatej veci (lí
zingovú zmluvu) v trvaní 36 mesia
cov. Výška prvej zvýšenej splátky je 
dohodnutá na 4 000 eur bez DPH, 
na ktorú prenajímateľ vystavil fak
túru k prijatej platbe (základ da
ne 4 000 eur + DPH 800 eur) s dá
tumom prijatia platby 27. marca 
2016.

Mesačné splátky boli dohodnuté 
splátkovým kalendárom ako v pred
chádzajúcom príklade.
• V máji uhradil dve splátky na

raz, a to splátku za máj, ako aj 
vopred za jún. Uplatní si prá
vo na odpočítanie aj v júni pod
ľa splátkového kalendára, aj keď 
platbu realizoval o mesiac skôr?

Daňová povinnosť vzniká dňom 
dodania služby, ktorým je pri fi-
nančnom prenájme ako opakova-
nom dodaní služby v zmysle § 19 

ods. 3 zákona o DPH najneskôr 
posledný deň obdobia, na ktoré 
sa platba za opakovane dodávanú 
službu vzťahuje. Aj v tomto prípa-
de však platí, že pokiaľ je platba 
prijatá pred dodaním tovaru ale-
bo služby, vzniká daňová povin-
nosť z prijatej platby dňom prija-
tia platby.

V danom prípade teda daňová po-
vinnosť k júnovej skôr zaplatenej 
platbe vzniká dňom prijatia plat-
by (t. j. už v máji). Platba prijatá 
prenajímateľom v máji bude po-
važovaná za takýto „preddavok“ a 
prenajímateľ je povinný vyhotoviť 
faktúru k prijatej platbe v máji tý-
kajúcej sa „júnového dodania“.

Platiteľ si teda môže v danom prí-
pade uplatniť právo na odpočíta-
nie DPH nasledovne:

• 107,58 eur (platba za máj) na 
základe splátkového kalendára, 
a to najskôr za zdaňovacie ob-
dobie máj 2016,

• 107,58 eur (platba za jún) na 
základe faktúry, a to najskôr 
za zdaňovacie obdobie máj 
2016. 
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ÚPrAvA DAne z PriDAnej HODnOty 
ODPOČítAnej Pri inveStiČnOM MAjetku

Ing. Beáta 
Jarošová, PhD.

investičný majetok je na účely DPH sledovaný prísnejšie ako ostatné druhy majetku nadobú
dané platiteľom DPH. Súvisí to s vyššou sumou odpočítanej DPH v súvislosti s nadobudnu
tím tohto majetku, ktorú si platiteľ dane jednorazovo uplatňuje. Okrem toho, že pre odpo
čítanie dane pri investičnom majetku sa uplatnia všeobecné pravidlá platné pre odpočítanie 
DPH, ktorých podstatou je preukázanie väzby prijatého plnenia – v tomto prípade investičné
ho majetku – na účely podnikania platiteľa, platiteľ má ďalšiu povinnosť. zmenu účelu použi
tia investičného majetku oproti „pôvodnému plánu“ je povinný sledovať pri nehnuteľnostiach 
až po dobu 20 rokov. zmena účelu použitia investičného majetku má vplyv na výšku daňovej 
povinnosti, resp. výšku nadmerného odpočtu platiteľa v poslednom zdaňovacom období ka
lendárneho roka, v ktorom ku zmene došlo. 

Definícia investičného 
majetku na účely DPH
Podľa § 54 ods. 2 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z prida-
nej hodnoty v  z. n. p. (ďalej len 
„zákon o DPH“) investičným ma-
jetkom na účely tohto zákona sú:
• hnuteľné veci, ktorých obstará-

vacia cena bez dane alebo vlast-
né náklady sú 3 319,39 eura a 
viac a ktorých doba použiteľ-
nosti je dlhšia ako jeden rok,

• budovy, stavebné pozemky (in-
vestičný majetok na účely DPH 
bol rozšírený o stavebné po-
zemky s účinnosťou od 1. ja-
nuára 2006), byty a nebytové 
priestory,

• nadstavby budov, prístavby bu-
dov a stavebné úpravy budov, 
bytov a nebytových priestorov, 
ktoré si vyžadovali stavebné po-
volenie podľa osobitného pred-
pisu, ktorým je § 76 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v z. n. p.

Za samostatný investičný maje-
tok sa na účely zákona o DPH 
považuje aj nadstavba a prístav-
ba budov, ako aj stavebné úpra-
vy budov, bytov a nebytových 
priestorov, ktoré si vyžadovali 

stavebné povolenie podľa oso-
bitného predpisu. Úprava od-
počítanej dane sa vzťahuje aj 
na odpočítanú daň zo všetkých 
prijatých prác, ktoré sú súčas-
ťou obstarávacej ceny stavby 
alebo jej stavebnej úpravy.

Odpočítanie dane 
Podmienkou odpočítania dane 
z nadobudnutia investičného ma-
jetku je použitie tohto majetku na 
účely podnikania. Pre odpočítanie 
dane z nadobudnutia investičné-
ho majetku sa uplatnia všeobecné 
ustanovenia pre odpočítanie dane 
– § 49 až § 51 zákona o DPH.

Platiteľ pri kúpe investičného ma-
jetku musí vedieť určiť, na aký 
účel svojho podnikania predmet-
ný investičný majetok použije. 
• Nárok na odpočítanie DPH 

v plnej výške podľa § 49 ods. 2 
zákona o DPH má vtedy, ak in-
vestičný majetok použije na do-
dávky tovarov a služieb, ktoré 
podliehajú zdaneniu.

• Nárok na odpočítanie DPH 
si podľa § 49 ods. 3 zákona 
o DPH nemôže uplatniť, ak in-
vestičný majetok použije na do-
dávky tovarov a služieb, ktoré 
sú oslobodené od dane podľa 
§ 28 až § 42 zákona o DPH.

• Nárok na odpočítanie DPH 
si uplatní len v pomernej výš-
ke podľa § 49 ods. 4 zákona 
o DPH, ak investičný majetok 
použije na dodávky tovarov a 
služieb, ktoré podliehajú zdane-
niu a zároveň na dodávky tova-
rov a služieb, ktoré sú oslobo-
dené od dane bez nároku na 
odpočítanie dane.

Používanie 
investičného majetku 
na podnikateľský aj 
nepodnikateľský účel
• Pri hnuteľnom investičnom ma

jetku uvedenom v § 54 ods. 2 
písm. a) zákona o DPH, ktorý je 
odpisovaným majetkom podľa 
zákona č. 595/2003 Z. z. o da-
ni z príjmov v  z. n. p. a pri na-
dobudnutí ktorého platiteľ da-
ne predpokladá jeho použitie 
na účely podnikania, ako aj na 
iný účel ako na podnikanie, sa 
platiteľ dane môže rozhodnúť, 
že neodpočíta časť dane, kto-
rá zodpovedá rozsahu použitia 
hnuteľného investičného ma-
jetku na iný účel ako na pod-
nikanie. 

Ak sa platiteľ dane rozhodne, 
že neodpočíta časť dane, kto-
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rá zodpovedá rozsahu použi-
tia hnuteľného majetku na iný 
účel ako na podnikanie, nepo-
važuje sa použitie tohto majet-
ku na iný účel ako na podnika-
nie v tomto rozsahu za dodanie 
tovaru za protihodnotu (bez-
odplatné dodanie tovaru podľa 
§ 8 ods. 3 zákona o DPH) alebo 
dodanie služby za protihodno-
tu (užívanie majetku na iný účel 
ako na podnikanie podľa § 9 
ods. 2 zákona o DPH).

• Pri nehnuteľnom investičnom ma
jetku uvedenom v § 54 ods. 2 
písm. b) a c) zákona o DPH, 
ktorý platiteľ dane zahrnie do 
svojho majetku a bude ho po-
užívať na účely podnikania a 
na iný účel ako na podnikanie, 
môže v zmysle § 49a zákona 
o DPH odpočítať daň len v roz-
sahu použitia tohto majetku na 
podnikanie. 

zmena účelu použitia 
investičného majetku
Za zmenu účelu sa považuje, keď 
platiteľ:
1. investičný majetok, pri  ktorom 

odpočítal daň v plnej výške (§ 49 
ods. 2 zákona o DPH) použi-
je na uskutočňovanie zdaniteľ-
ných plnení:
 – bez možnosti odpočítania (§ 49 

ods. 3 zákona o DPH) alebo
 – pri ktorých je povinný krá-
tiť odpočítavanú daň koefi-
cientom (§ 49 ods. 4 zákona 
o DPH),

2. investičný majetok, pri ktorom 
nemohol odpočítať daň (podľa 
§ 49 ods. 3 zákona o DPH) po-
užije na uskutočňovanie zda-
niteľných plnení:
 – s možnosťou odpočítania (§ 49 

ods. 2 zákona o DPH) alebo
 – pri ktorých je povinný použiť 
koeficient (§ 49 ods. 4 záko-
na o DPH),

3. investičný majetok, pri ktorom 
odpočítal daň krátenú koefi-
cientom (podľa § 49 ods. 4 zá-
kona o DPH), použije na usku-
točňovanie zdaniteľných plne-
ní:
 – s možnosťou odpočítania 
po dľa § 49 ods. 2 zákona 
o DPH, alebo

 – bez možnosti odpočítania pod-
ľa § 49 ods. 3 zákona o DPH.

Obdobie na úpravu 
odpočítanej dane
Obdobie na úpravu odpočítanej 
dane pri zmene účelu použitia in-
vestičného majetku je v zmysle 
§ 54 ods. 4 zákona o DPH stano-
vené podľa toho, či ide o hnuteľný 
alebo nehnuteľný majetok:

• hnuteľný investičný majetok, 
ktorého obstarávacia cena bez 
dane alebo vlastné náklady sú 
3 319,39 eura a viac a ktorého 
doba použiteľnosti je dlhšia ako 
jeden rok, má stanovené obdo-
bie na úpravu odpočítanej dane 
päť kalendárnych rokov vráta-
ne roka, v ktorom platiteľ dane 
nadobudol investičný majetok 
alebo ho vytvoril na vlastné ná-
klady, 

• nehnuteľný investičný maje-
tok – obdobie na úpravu odpo-
čítanej dane je s účinnosťou od 
1. januára 2011 dvadsať kalen-
dárnych rokov s výnimkou, ak 
bol platiteľ dane povinný vyko-
nať jednu alebo viac úprav od-
počítanej dane pri nehnuteľ-
nom investičnom majetku uve-
denom v § 54 ods. 2 písm. b) a 
c) zákona o DPH za obdobie ro-
kov 2004 až 2010. V takom prí-
pade obdobím na úpravu da-
ne odpočítanej pri tomto ma-
jetku je desať rokov podľa § 54 
ods. 4 zákona o DPH účinného 
do 31. decembra 2010 a pla titeľ 
dane použije pri každej zme-
ne účelu použitia postup pod-

ľa prílohy č. 1 zákona účinného 
do 31. decemb ra 2010. Obdo-
bie na úpravu odpočítanej dane 
začína plynúť v roku, v ktorom 
bol nehnuteľný investičný maje-
tok uvedený do užívania.

Na základe zmeny zákona o DPH 
od 1. januára 2011 sa obdobie 
na úpravu dane odpočítanej pri 
nehnuteľnom majetku pri zmene 
účelu jeho použitia predĺžilo z 10 
na 20 rokov. Na základe prechod-
ného ustanovenia § 85j ods. 3 zá-
kona o DPH platí pre tých plati-
teľov, ktorí už pred 1. januárom 
2011 nadobudli nehnuteľnosť 
a vykonali úpravu odpočítanej da-
ne, naďalej obdobie sledovania 
10 rokov na úpravu odpočítanej 
dane.

 � Príklad č. 1: 

zmena účelu použitia budovy 

Platiteľ obstaral v roku 2009 budo
vu. Vzhľadom na plánovaný účel jej 
použitia si odpočítal DPH v plnej 
výške. V roku 2010 došlo k zmene 
účelu použitia budovy, pretože časť 
priestorov začala byť prenajímaná 
s oslobodením od dane. 

Ročný koeficient v roku 2010 bol 
vo výške 0,96. Ďalšie zmeny účelu 
použitia budovy je platiteľ povin-
ný sledovať do roku 2018, pretože 
sledované obdobie je desaťročné.

 � Príklad č. 2: 

nákup budovy bez zmeny 
účelu jej použitia

Platiteľ obstaral v roku 2009 budo
vu. Vzhľadom na plánovaný účel jej 
použitia si odpočítal DPH v plnej 
výške. V roku 2010 nedošlo k zmene 
účelu použitia budovy. 

Platiteľ je povinný sledovať zmenu 
účelu jej použitia do roku 2028, 
pretože sledované obdobie je 
dvad saťročné.
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Počítanie obdobia 
na úpravu dane 
pri predaji investičného 
majetku
Obdobie na úpravu odpočítanej 
dane sa u každého nadobúdate-
ľa nehnuteľného investičného ma-
jetku počíta od začiatku. Obdobie 
na úpravu odpočítanej dane začí-
na každému platiteľovi dane ply-
núť v roku, v ktorom nehnuteľ-
ný investičný majetok zaradil do 
užívania. Výnimkou je nadobud-
nutie nehnuteľného investičné-
ho majetku právnym nástupcom 
v rámci zlúčenia, splynutia alebo 
rozdelenia spoločností a prípad 
nadobudnutia nehnuteľného in-
vestičného majetku v rámci kú-
py podniku alebo časti podniku 
podľa § 10 zákona o DPH platite-
ľom dane, ktorý sa na účely usta-
novenia § 54b zákona o DPH po-
važuje od 1. januára 2014 za práv-
neho nástupcu. 

Uvedením do užívania sa rozumie 
zabezpečenie všetkých technic-
kých funkcií potrebných na užíva-
nie a splnenie všetkých povinnos-
tí určených právnymi predpismi, 
najmä stavebnými, bezpečnostný-
mi a pod. 

Ak platiteľ dane dodá nehnuteľný 
investičný majetok pred jeho uve-
dením do užívania a zmení účel 
jeho použitia, upraví odpočítanú 
daň v kalendárnom roku, keď do-
dá nehnuteľný investičný majetok.

V priebehu sledovaného obdo-
bia, ktoré môže byť 5, 10 alebo 
20 rokov, je platiteľ dane povin-
ný vykonať úpravu odpočítanej 
dane pri každej zmene účelu 
použitia investičného majetku. 
Úpravu odpočítanej dane pla-
titeľ dane nevykoná, ak zmení 
účel použitia investičného ma-
jetku po uplynutí zákonom sta-
noveného obdobia.

Ak platiteľ dane nadobudol ne-
hnuteľný investičný majetok v ro-
ku 2003 a ak v tomto roku, ako 
aj v nasledujúcich rokoch 2004 až 
2010 nebol povinný vykonať úpra-
vu odpočítanej dane podľa § 54 
zákona o DPH, obdobie na úpra-
vu odpočítanej dane je dvadsať 
kalendárnych rokov. Uvedené vy-
plýva z prechodných ustanovení 
§ 85 ods. 8 a § 85j ods. 3 zákona 
o DPH. 

 � Príklad č. 3: 

Predaj nehnuteľnosti 
s oslobodením od dane v rámci 
sledovaného obdobia

Platiteľ dane nadobudol nehnuteľ
nosť, pričom kolaudačné rozhod
nutie bolo vydané v januári 2010. 
Nehnuteľnosť plánoval používať na 
zdaniteľné činnosti, ktoré podlieha
jú zdaneniu, preto odpočítal daň. 
V septembri 2016 predal nehnuteľ
nosť s oslobodením od dane. 

Obdobie na úpravu odpočítanej 
dane je dvadsať kalendárnych ro-
kov a začína plynúť v roku, v kto-
rom bol investičný majetok uvede-
ný do užívania, teda v roku 2010. 
Na účely výpočtu dodatočne ne-
odpočítateľnej dane podľa vzorca 
uvedeného v prílohe č. 1 zákona 
o DPH ako „DV“ (daň vzťahujúca 
sa na obstarávaciu cenu investič-
ného majetku alebo vlastné nákla-
dy  investičného majetku) sa uve-
die celková suma dane vzťahujúca 
sa k obstarávacej cene investičné-
ho majetku. Obdobie na úpravu 
odpočítanej dane skončí v roku 
2029.

 � Príklad č. 4: 

Úprava odpočítanej dane po 
zlúčení spoločností

Spoločnosť A, platiteľ DPH, kúpila 
v októbri 2013 nehnuteľnosť od spo
ločnosti B, platiteľa DPH. Kolaudá
cia nehnuteľnosti bola platite ľom B 

vykonaná roku 2008. Pri predaji 
platiteľ B uplatnil k cene DPH. 
Platiteľ A uplatnil odpočítanie da
ne v plnej výške. Obdobie na úpra
vu odpočítanej dane u platiteľa A 
začína plynúť v roku 2013, kedy bo
la uvedená nehnuteľnosť do užíva
nia. 

V apríli 2016 sa spoločnosť A zlú-
čila so spoločnosťou B, ktorá sa 
stala právnym nástupcom zanik-
nutej spoločnosti A bez likvidá-
cie. Právny nástupca pokraču-
je v úprave odpočítanej dane pri 
nehnuteľnosti. U právneho ná-
stupcu sa obdobie na úpravu od-
počítanej dane nepočíta od roku, 
v ktorom došlo k zlúčeniu, ale od 
roku 2013.

Spoločnosť B predá v októbri 
2016 nehnuteľnosť s oslobodením 
od dane, pretože od prvej kolau-
dácie v roku 2008 uplynulo viac 
ako 5 rokov. Spoločnosť B bude 
povinná v poslednom zdaňova-
com období kalendárneho roka 
2016 upraviť daň odpočítanú spo-
ločnosťou A. 

K zmene účelu použitia nehnuteľ-
ného investičného majetku dochá-
dza vo štvrtom roku jeho použitia. 
Spoločnosť B ako právny nástup-
ca je povinná upraviť odpočítanú 
daň v rámci obdobia, ktoré zača-
lo plynúť uvedením nehnuteľnosti 
do užívania spoločnosťou A v ok-
tóbri 2013. 

 � Príklad č. 5: 

Predaj nehnuteľnosti pred jej 
uvedením do používania

Platiteľ dane obstaral na základe 
zmluvy o dielo v máji 2016 stav
bu, ktorej obstarávacia cena bez da
ne bola 100 000 eur a suma dane 
20 000 eur. Daň si platiteľ neodpo
čítal, pretože predpokladal, že tento 
nehnuteľný majetok bude používať 
len na činnosti oslobodené od dane 
podľa § 38 zákona o DPH. 
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V auguste 2016 pred zaradením 
nehnuteľnosti do užívania ho pla-
titeľ dane dodal inému platiteľovi 
dane s uplatnením dane. 

Došlo k zmene účelu použitia ne-
hnuteľného investičného majetku 
z účelu, pri ktorom platiteľ dane 
neodpočítal daň, na účel s mož-
nosťou odpočítania dane. 

Platiteľ dane dodal nehnuteľný in-
vestičný majetok ešte pred uvede-
ním do užívania a zmenil účel je-
ho použitia, preto upraví odpo-
čítanú daň v kalendárnom roku, 
v ktorom dodal investičný maje-
tok. Ide o zmenu účelu použitia 
z „0“ na „1“ v prvom roku pou-
žitia nehnuteľného investičného 
majetku a platiteľ dane vykoná 
úpravu odpočítanej dane. 

Platiteľ dane si v daňovom prizna-
ní za posledné zdaňovacie obdo-
bie kalendárneho roka 2016 uplat-
ní dodatočne odpočítateľnú daň.

 � Príklad č. 6: 

zmena účelu použitia 
nehnuteľnosti po uplynutí 
sledovaného obdobia 

Platiteľ dane obstaral v roku 2004 
stavbu, pri ktorej odpočítal daň 
v plnej výške, pretože predpokladal 
použitie nehnuteľného investičného 
majetku len na podnikateľské úče
ly, ktoré podliehajú zdaneniu. Stav
ba bola uvedená do užívania v ro
ku 2004. 

V roku 2009 platiteľ dane začal po-
užívať nehnuteľný investičný ma-
jetok výlučne na činnosti oslobo-
dené od dane podľa § 38 zákona 
o DPH, na základe čoho priznal 
v daňovom priznaní podanom za 
december 2009 dodatočne neod-
počítateľnú daň. 

V apríli 2016 začal platiteľ dane 
využívať časť nehnuteľnosti na čin-
nosti oslobodené od dane bez ná-
roku na odpočítanie dane a časť 

nehnuteľnosti na činnosti, kto-
ré podliehajú zdaneniu. Na zák-
lade tejto skutočnosti došlo v ro-
ku 2016 k ďalšej zmene účelu po-
užitia nehnuteľného investičného 
majetku z „0“ na „k“. Ročný koefi-
cient („k“) v roku 2016 bol vypočí-
taný vo výške 0,83.

Vzhľadom na to, že platiteľ dane 
bol povinný vykonať úpravu odpo-
čítanej dane už v roku 2009, obdo-
bie na úpravu odpočítanej dane je 
10 kalendárnych rokov od roku 
2004, čo vyplýva z prechodného 
ustanovenia § 85j zákona o DPH. 

Pretože od obstarania nehnuteľ-
nosti uplynulo 10 rokov na vyko-
nanie úpravy odpočítanej dane 
už v roku 2013, platiteľ nevyko-
ná v roku 2016 úpravu odpočíta-
nej dane.

výpočet výšky úpravy 
odpočítanej dane
Pri úprave odpočítanej dane sa 
postupuje podľa vzorca, ktorý 
je uvedený v prílohe č. 1 zákona 
o DPH. Podľa uvedeného vzorca 
sa postupuje:
• pri zmene účelu použitia 

hnuteľ ného a nehnuteľného in-
vestičného majetku (§ 54 záko-
na o DPH),

• pri zmene rozsahu použitia 
nehnuteľného investičného ma-
jetku na účely podnikania, ako 
aj na iný účel ako na podnika-
nie (§ 54a zákona o DPH), 

• pri súbežnej zmene podľa § 54 
a § 54a zákona o DPH. 

( )–
5 alebo 20

DV A B
DD R

×
= ×

 

• DD je výsledok úpravy odpočítanej 
dane, ktorý v prípade záporného 
znamienka predstavuje dodatočne 
odpočítateľnú daň (–DD) a v prí
pade kladného znamienka predsta
vuje dodatočne neodpočítateľnú 
daň (+DD),

• DV je daň vzťahujúca sa k obsta
rávacej cene investičného majetku 
alebo k vlastným nákladom inves
tičného majetku.

S účinnosťou od 1. januára 
2016 na účely úpravy odpočíta-
nej dane podľa § 54 alebo § 54a 
zákona o DPH, ktorú vykoná-
va platiteľ dane, ktorý nadobu-
dol investičný majetok od pla-
titeľa uplatňujúceho osobitnú 
úpravu podľa § 68d ods. 2 zá-
kona o DPH, alebo ktorý je pla-
titeľom uplatňujúcim osobitnú 
úpravu, sa skratkou DV vo vzor-
ci uvedenom v prílohe č. 1 ro-
zumie daň vzťahujúca sa na ob-
starávaciu cenu investičného 
majetku alebo vlastné náklady 
investičného majetku vo výške 
zodpovedajúcej sume, ktorú 
tento platiteľ zaplatil.

• A je číslo od 0 do 1, ktoré je po
dielom vyjadrujúcim výšku dane, 
ktorú platiteľ mal právo naposle
dy odpočítať pri investičnom ma
jetku, k výške dane vzťahujúcej sa 
na obstarávaciu cenu investičného 
majetku alebo vlastným nákladom 
investičného majetku; vypočítaný 
podiel sa zaokrúhľuje na dve desa
tinné miesta nahor,

 – ak platiteľ odpočítal daň v pl-
nej výške, A je číslo 1, 

 – ak platiteľ neodpočítal daň, 
A je číslo 0, 

 – ak platiteľ pomerne odpočí-
tal daň, A je hodnota koefi-
cientu vypočítaného po skon-
čení kalendárneho roka.

• B je číslo od 0 do 1, ktoré je po
dielom vyjadrujúcim výšku dane, 
ktorú platiteľ môže odpočítať pri 
investičnom majetku, k výške da
ne vzťahujúcej sa na obstaráva
ciu cenu investičného majetku ale
bo vlastným nákladom investičné
ho majetku v kalendárnom roku, 
v ktorom nastanú dôvody na úpra
vu odpočítanej dane podľa § 54 
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alebo § 54a alebo súbežne pod
ľa § 54 a 54a; vypočítaný podiel 
sa zaokrúhľuje na dve desatinné 
miesta nahor,
B je teda číslo, ktoré predsta-
vuje koeficient vypočítaný po 
skončení kalendárneho roka, 
v ktorom platiteľ zmenil účel 
použitia investičného majetku, 
alebo číslo 0 alebo číslo 1, a to 
podľa zmeny účelu použitia in-
vestičného majetku podľa § 54 
ods. 3,

• R je počet kalendárnych rokov, kto
ré zostávajú do skončenia obdobia 
na úpravu odpočítania dane vrá
tane roka, v ktorom došlo k zme
ne účelu použitia investičného ma
jetku.

uvedenie úpravy 
dane odpočítanej 
pri investičnom majetku 
v daňovom priznaní
Úpravu odpočítanej dane platiteľ 
dane vykonáva v poslednom zda-
ňovacom období kalendárneho 
roka, v ktorom zmenil účel pou-
žitia investičného majetku. Údaj 
o dani sa v daňovom priznaní za-
hrnie do riadku odpočítanie dane 
celkom:
• so znamienkom mínus, ak ide 

o dodatočne odpočítateľnú daň, 
• so znamienkom plus, ak ide o do-

datočne neodpočítateľnú daň.

V zmysle § 54 ods. 6 zákona 
o DPH sa úprava odpočítanej da-
ne nevykoná, ak absolútna hodno-
ta vyjadrujúca zmenu účelu pou-
žitia investičného majetku vypo-
čítaná podľa vzorca v prílohe č. 1 
zákona o DPH predstavuje hod-
notu 0,10 a menej.

 � Príklad č. 7: 

Úprava odpočítanej dane 
na základe absolútnej hodnoty 

Platiteľ dane kúpil v r. 2013 ne
hnuteľnosť, pri ktorej si odpočítal 

daň vo výške 10 000 eur v plnom rozsahu, pretože predpokladal, že bude 
ne hnuteľnosť využívať na prenájom podliehajúci zdaneniu. V roku 2014 
platiteľ dane začal nehnuteľnosť využívať aj na prenájom, ktorý bol oslobo
dený od dane, na základe čoho zmenil v roku 2014 účel použitia nehnuteľ
ného investičného majetku v zmysle § 54 ods. 3 písm. a) zákona o DPH na do
dávky s možnosťou pomerného odpočítania dane.

Ročný koeficient za rok 2014 bol 0,91. Platiteľ v poslednom zdaňovacom ob
dobí kalendárneho roka 2014 nevykonal úpravu odpočítanej dane, pretože 
absolútna hodnota vyjadrujúca zmenu účelu použitia investičného majetku 
je menej ako 0,10 (rozdiel čísla A a B bol 0,09).

V roku 2016 bude ročný koeficient vypočítaný vo výške 0,83, čo zname-
ná, že v tomto roku hodnota ročného koeficientu z roku 2016 vo výške 
0,83 sa má posudzovať vo vzťahu k naposledy vykonanému odpočítaniu 
dane, ku ktorému došlo v roku 2013. 

Platiteľ dane bude povinný v poslednom zdaňovacom období kalendár-
neho roka 2016 upraviť odpočítanú daň. 

Platiteľ bude porovnávať odpočítanie dane vo výške 1 vykonané v roku 
2013 a ročný koeficient v roku 2016 vo výške 0,83. Úpravu odpočítanej 
dane platiteľ dane vykoná nasledovne:

( ) ( )10 000 1 0,83–
17 1 445 eur

20 20
DV A B

DD R
× −×

= × = × = +

Platiteľ dane bude povinný v daňovom priznaní za posledné zdaňova-
cie obdobie kalendárneho roka 2016 priznať dodatočne neodpočítateľ-
nú daň vo výške 1 445 eur, t. j. vrátiť časť odpočítanej dane do štátne-
ho rozpočtu.

 � Príklad č. 8: 

zmena účelu hnuteľného investičného majetku v roku jeho 
obstarania

Platiteľ dane kúpil v máji 2016 hnuteľný investičný majetok, suma dane 
bola vo výške 1 000 eur. Daň odpočítal v plnej výške podľa § 49 ods. 2 zá
kona o DPH, pretože predpokladal, že obstaraný hnuteľný investičný ma
jetok bude používať výlučne na podnikateľské účely, pri ktorých vzniká da
ňová povinnosť. 

V auguste 2016 dôjde k zmene účelu použitia hnuteľného investičného 
majetku, pretože platiteľ dane začal používať hnuteľný investičný maje-
tok výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 30 zákona o DPH.

Ide o zmenu účelu použitia z „1“ na „0“ v prvom roku použitia inves-
tičného majetku a platiteľ dane je povinný vykonať úpravu odpočítanej 
dane v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka 2016 nasle-
dovne:

Platiteľ dane bude povinný v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie 
obdobie kalendárneho roka 2016 priznať dodatočne neodpočítateľnú 

( ) ( )1 000 1 0–
5 1 000 eur

5 5
DV A B

DD R
× −×

= × = × = +
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daň vo výške 1 000 eur, t. j. vrátiť 
do štátneho rozpočtu odpočítanú 
daň v plnej výške.

Predaj investičného 
majetku v rámci 
sledovaného obdobia
Ak v priebehu obdobia na úpravu 
odpočítanej dane platiteľ dane do-
dá investičný majetok s uplatne-
ním dane alebo s oslobodením od 
dane s možnosťou odpočítania da-
ne, posudzuje sa tento investičný 
majetok až do uplynutia obdobia 
na úpravu odpočítanej dane, ako-
by bol používaný na podnikanie 
s možnosťou odpočítania dane. 

Ak v priebehu obdobia na úpravu 
odpočítanej dane platiteľ dane do-
dá investičný majetok s oslobode-
ním od dane bez možnosti odpo-
čítania dane, posudzuje sa tento 
investičný majetok až do uplynu-
tia obdobia na úpravu odpočíta-
nej dane, akoby bol používaný na 
podnikanie s oslobodením od 
 dane.

V prípade, keď platiteľ dane do-
dáva investičný majetok, kto-
rý používal výlučne na činnos-
ti oslobodené od dane bez mož-
nosti odpočítania dane a pri 
tomto investičnom majetku je 
možná úprava odpočítanej da-
ne podľa § 54 zákona o DPH 
vzťahujúcej sa na dodaný tovar, 
neuplatní pri jeho predaji oslo-
bodenie od dane podľa § 42 zá-
kona o DPH.

 � Príklad č. 9: 

Predaj nehnuteľnosti s DPH 
v rámci sledovaného obdobia, 
ak pri jej kúpe nebola daň 
odpočítaná

Platiteľ dane kúpil v roku 2013 
nehnuteľnosť, ktorú zaradil do uží
vania a používal ju na činnosti oslo

bodené od dane. V roku 2016 sa platiteľ dane dohodol s iným platiteľom 
dane na predaji tejto nehnuteľnosti, pri ktorej neuplynulo od prvej kolau
dácie 5 kalendárnych rokov. Z uvedeného dôvodu sa predaj nehnuteľnosti 
uskutoční v cene s DPH. 

Nehnuteľnosť sa až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej da-
ne posudzuje, akoby bola používaná na podnikanie s možnosťou od-
počítania dane. K predaju nehnuteľnosti dochádza v rámci obdobia na 
úpravu odpočítanej dane, dochádza k zmene účelu použitia investičné-
ho majetku z „0“ na „1“ a platiteľ dane upraví odpočítanú daň v posled-
nom zdaňovacom období roka 2016.

S účinnosťou od 1. januára 2016 platí, že ak platiteľ dane dodá 
hnuteľ ný investičný majetok, ktorý používal len na činnosti oslobo-
dené od dane podľa § 28 až § 41 zákona o DPH, pri kúpe ktorého 
si nemohol uplatniť odpočítanie dane, pričom kupujúcim je osoba 
registrovaná pre DPH v inom členskom štáte, teda ide o oslobode-
nie od dane podľa § 43 zákona o DPH, dochádza k zmene účelu po-
užitia investičného majetku. 

Platiteľ dane aj v tomto prípade postupuje podľa § 54 zákona o DPH a 
v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom došlo 
k zmene účelu použitia investičného majetku, upraví odpočítanú daň.

 � Príklad č. 10: 

Predaj automobilu, z ktorého nebola odpočítaná daň, do iného 
členského štátu

Platiteľ dane kúpil v roku 2015 automobil – hnuteľný investičný majetok. 
DPH vo výške 1 000 eur si neodpočítal v zmysle § 49 ods. 3 zákona o DPH, 
pretože predpokladal jeho použitie na činnosti oslobodené od dane podľa 
§ 39 zákona o DPH.

Obdobie na úpravu odpočítanej dane je v danom prípade 5 kalendár-
nych rokov vrátane roka 2015, v ktorom platiteľ dane automobil nado-
budol. 

V auguste 2016 platiteľ dane predá automobil platiteľovi DPH v ČR, 
kde ho aj prepraví. Pri dodaní uplatní oslobodenie od dane podľa § 43 
zákona o DPH, uvedie to v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom vý-
kaze. 

Automobil sa posudzuje akoby až do uplynutia obdobia na úpravu od-
počítanej dane bol používaný na podnikanie s možnosťou odpočítania. 

V danom prípade ide o oslobodenie od dane s nárokom na odpočíta-
nie dane, v druhom roku obdobia na úpravu odpočítanej dane došlo 
k zmene účelu použitia investičného majetku z „0“ na „1“. V poslednom 
zdaňovacom období roka 2016 platiteľ dane vykoná úpravu odpočíta-
nej dane nasledovne:

( ) ( )1 000 0 –1–
4 800 eur

5 5
DV A B

DD R
××

= × = × = −
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Platiteľ dane si v daňovom prizna-
ní podanom za posledné zdaňo-
vacie obdobie kalendárneho roka 
2016 uplatní dodatočne odpočíta-
teľnú daň vo výške 800 eur. V da-
ňovom priznaní ju uvedie so zna-
mienkom mínus.

Ak v priebehu obdobia na úp-
ravu odpočítanej dane plati-
teľ dane dodá investičný maje-
tok s oslobodením od dane bez 
možnosti odpočítania dane, po-
sudzuje sa tento investičný ma-
jetok až do uplynutia obdobia 
na úpravu odpočítanej dane, 
akoby bol používaný na podni-
kanie s oslobodením od dane.

 � Príklad č. 11: 

Predaj nehnuteľnosti v rámci 
sledovaného obdobia bez DPH 
(nedochádza k zmene účelu)

Platiteľ dane kúpil v roku 2013 
nehnuteľnosť, ktorú zaradil do uží
vania a používal ju na činnosti oslo
bodené od dane. V roku 2016 pla
titeľ dane predal túto nehnuteľnosť. 
Od prvej kolaudácie uplynulo viac 
ako 5 kalendárnych rokov, preto sa 
mohol rozhodnúť, že uplatní oslobo
denie od dane podľa § 38 ods. 1 zá
kona o DPH.

Nehnuteľnosť sa až do uplynutia 
obdobia na úpravu odpočítanej 
dane posudzuje, akoby bola pou-
žívaná na podnikanie s oslobode-
ním od dane.

V uvedenom prípade nedochádza 
k zmene účelu použitia investičné-
ho majetku.

Zmena účelu použitia nehnuteľ-
ného investičného majetku a zá-
roveň zmena rozsahu použitia 
nehnuteľného investičného ma-
jetku na účely podnikania a na 
iné účely ako na podnikanie

Podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1 zákona o DPH postupuje platiteľ 
dane aj v prípadoch:
• ak dôjde k zmene účelu použitia nehnuteľného investičného majetku 

podľa § 54 zákona o DPH a tiež
• ak dôjde zmene rozsahu použitia nehnuteľného investičného majet-

ku na účely podnikania, ako aj na iné účely ako na podnikanie podľa 
§ 54a zákona o DPH.

 � Príklad č. 12: 

zmena účelu použitia a zároveň aj rozsahu použitia investičného 
majetku na podnikanie

Platiteľ dane kúpil v septembri 2015 nehnuteľný investičný majetok v cene 
s DPH, pričom DPH uvedená na faktúre bola vo výške 100 000 eur. Plati
teľ predpokladal jeho využitie na účely podnikania vo výške 80 % a na iný 
účel ako na podnikanie vo výške 20 %. Platiteľ dane uskutočňuje v rámci 
podnikania len zdaniteľné obchody, ktoré podliehajú zdaneniu.

Koniec obdobia na úpravu odpočítanej dane je v roku 2034. Pomerná 
výška dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia nadobudnutej nehnuteľ-
nosti na účely podnikania podľa § 49a zákona o DPH predstavuje 
80 000 eur, ktorú platiteľ dane odpočítal v plnom rozsahu podľa § 49 
ods. 2 zákona o DPH. 

V júli 2016 platiteľ dane zmenil pôvodne stanovený rozsah použitia toh-
to nehnuteľného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podni-
kanie (úprava podľa § 54a) tak, že na účely podnikania začal využívať 
nehnuteľný majetok vo výške 50 % a na iný účel ako na podnikanie tak-
tiež vo výške 50 %. 

Od októbra 2016 zmenil aj účel použitia nehnuteľného investičného 
majetku, pretože tento majetok začal používať v rámci podnikania na 
činnosti podliehajúce zdaneniu, ako aj na činnosti oslobodené od dane 
(úprava podľa § 54). Koeficient, ktorý vypočíta podľa § 50 ods. 4 záko-
na o DPH po skončení kalendárneho roka 2016 (ročný koeficient), bu-
de vo výške 0,7.

Platiteľ dane bude povinný v poslednom zdaňovacom období kalendár-
neho roka 2016 vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54 a § 54a 
zákona o DPH. 

V danom prípade súbežne nastali dôvody na úpravu odpočítanej da-
ne podľa § 54 a aj podľa § 54a zákona o DPH, platiteľ dane pri výpočte 
úpravy odpočítanej dane podľa § 54 a § 54a zákona o DPH použije vzo-
rec uvedený v prílohe č. 1 zákona o DPH nasledovne:

( ) ( )100 000 0,8 1 0,5 0,7
19 42 750 eur

20
DD

× × − ×
= × = +

Výsledok úpravy odpočítanej dane súbežne podľa § 54 a § 54a zákona 
o DPH vo výške +42 750 eur bude predstavovať pre platiteľa dane doda-
točne neodpočítateľnú daň, ktorú bude povinný vrátiť do štátneho roz-
počtu v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendár-
neho roka 2016. 

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)  
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OSlOBODenie OD DPH  
Pri trAnSAkciácH S BitcOinMi

Mgr. Elvíra Ungerová, 
daňová poradkyňa, KPMG 

Slovensko Advisory, k.s.

rozsudok sa týka služieb výme-
ny „bitcoinov“ za tradičnú me-

nu z hľadiska dane z pridanej hod-
noty.

 � C–264/14 Skatteverket 
proti Davidovi 
Hedqvistovi

Predmet sporu
Pán David Hedqvist plánuje po-
skytovať služby spočívajúce vo vý-
mene tradičných mien za virtuál-
nu menu „bitcoin“ a naopak. „Bit-
coin“ je virtuálna mena používaná 
pri platbách medzi súkromnými 
osobami prostredníctvom inter-
netu, ako aj v niektorých interne-
tových obchodoch, ktoré túto me-
nu akceptujú. Používatelia mô-
žu kupovať a predávať túto menu 
podľa výmenných kurzov.

Pán Hedqvist predtým, ako za-
čal uskutočňovať takéto transak-
cie, požiadal švédsku Komisiu pre 
daňové právo o predbežné stano-
visko k otázke, či je povinný pla-
tiť DPH z kúpy a predaja jedno-
tiek „bitcoin“. Podľa tejto komisie 
je „bitcoin“ platidlo, ktoré sa po-
užíva veľmi podobným spôsobom 
ako zákonné platidlá a transakcie, 
ktoré pán Hedqvist plánuje usku-
točňovať. Na základe uvedeného 
táto komisia zastáva názor, že tie-
to transakcie musia byť oslobode-
né od DPH.

Skatteverket, švédsky daňový or-
gán, sa proti rozhodnutiu Ko-
misie pre daňové právo odvolal 
na Najvyšší správny súd vo Švéd-

Dňa 22. októbra 2015 vydal Súdny dvor európskej únie (ďalej len „SD eÚ“ alebo 
„Súdny dvor“) rozsudok vo veci c264/14 Skatteverket proti Davidovi Hedqvis
tovi.

sku (Högsta förvaltningsdomsto-
len). Tvrdí, že na činnosť, ktorú 
pán Hedqvist plánuje vykonávať, 
sa oslobodenie od dane stanove-
né v smernici Rady 2006/112/
ES z 28. novembra 2006 o spoloč-
nom systéme dane z pridanej hod-
noty (ďalej len „smernica o DPH“) 
nevzťahuje.

Prejudiciálne otázky
Najvyšší správny súd vo Švédsku 
za týchto okolností položil Súd-
nemu dvoru otázku, či transakcie 
spočívajúce vo výmene virtuálnej 
meny za tradičnú menu a naopak, 
uskutočňované za protihodnotu 
pripočítavanú poskytovateľom do 
výmenného kurzu v momente je-
ho stanovenia, predstavujú posky-
tovanie služby za protihodnotu.

V prípade kladnej odpovede na 
prvú otázku požiadal o posúde-
nie, či sú takéto transakcie oslobo-
dené od dane.

Rozsudok
Služby poskytované 
za protihodnotu
Súdny dvor cituje článok 2 ods. 1 
smernice o DPH, podľa ktorého 
dodanie tovaru a poskytovanie 
služieb za protihodnotu na území 
členského štátu zdaniteľnou oso-
bou, ktorá koná v postavení zda-
niteľnej osoby, podlieha DPH.

Predmetné transakcie spočívajú 
vo výmene tradičnej meny za vir-
tuálne menové jednotky „bitcoin“ 
a naopak, uskutočňované za plat-
bu sumy zodpovedajúcej rozdielu 

medzi cenou, za ktorú dotknutý 
poskytovateľ kúpil menu, a cenou, 
za ktorú ju predáva svojim objed-
návateľom.

SD EÚ v prvom rade konštatu-
je, že virtuálna mena „bitcoin“ 
s možnosťou obojstrannej vý-
meny, ktorá sa bude v rámci vý-
menných transakcií vymieňať za 
tradičné meny, sa nemôže po-
važovať za „hmotný majetok“. 
Toto konštatovanie odôvodňu-
je skutočnosťou, že táto virtu-
álna mena nemá iné účely, ako 
účel platidla. To isté platí pri 
tradičných menách, pokiaľ ide 
o peniaze používané ako zákon-
né platidlo.

Na základe uvedeného nie je mož-
né predmetné transakcie považo-
vať za dodanie tovaru. Za uvede-
ných okolností teda predstavujú 
dodanie služby.

V zmysle ustálenej judikatúry SD 
EÚ poskytovanie služieb podlieha 
DPH iba za predpokladu, že exis-
tuje priama súvislosť medzi po-
skytnutou službou a protihodno-
tou prijatou zdaniteľnou osobou. 
Takáto priama súvislosť je preuká-
zaná vtedy, ak medzi poskytovate-
ľom a príjemcom existuje právny 
vzťah, v rámci ktorého dôjde k vý-
mene vzájomných plnení, pričom 
odmena prijatá poskytovateľom 
predstavuje skutočnú protihod-
notu za službu poskytnutú príjem-
covi.
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V posudzovanom prípade sa 
účastníci transakcie vzájomne za-
väzujú odviesť sumy v určitej me-
ne a prijať za ne protihodnotu 
vo virtuálnej mene s možnosťou 
obojstrannej výmeny, alebo nao-
pak. Spoločnosť pána Hedqvista 
má byť odmeňovaná za poskyto-
vanie služieb protihodnotou zod-
povedajúcou rozdielu, ktorú zahr-
nie do výpočtu výmenného kurzu, 
za ktorý bude ochotná predávať 
a kupovať dotknuté meny.

Z predošlej judikatúry SD EÚ vy-
plýva, že aj keď sa za služby neúč-
tuje určitá provízia alebo osobit-
ný poplatok, môžu byť tieto pova-
žované za poskytnuté za odplatu. 
Podľa SD EÚ predmetné transak-
cie predstavujú poskytovanie slu-
žieb za protihodnotu, ktorá je 
v priamej súvislosti s poskytnutou 
službou, t. j. ide o poskytovanie 
služieb za protihodnotu.

Súdny dvor teda dospel k záve-
ru, že transakcie spočívajúce vo 
výmene tradičnej meny za vir-
tuálne menové jednotky „bit-
coin“ a naopak a uskutočňu-
jú sa za platbu sumy zodpove-
dajúcej rozdielu medzi cenou, 
za ktorú dotknutý poskytovateľ 
kúpil menu, a cenou, za ktorú 
ju predáva svojim objednávate-
ľom, predstavujú poskytovanie 
služieb za protihodnotu. Pred-
stavujú teda transakcie podlie-
hajúce DPH.

Oslobodenie od DPH

Súdny dvor pripomína, že pod-
ľa judikatúry SD EÚ predstavujú 
oslobodenia od dane autonómne 
pojmy práva EÚ, ktorých účelom 
je zabrániť rozdielnemu systému 
DPH v jednotlivých členských štá-
toch EÚ.

Z ustálenej judikatúry SD EÚ ďa-
lej vyplýva, že oslobodenia uvede-
né v smernici o DPH majú byť vy-

kladané striktne, keďže tieto oslo-
bodenia predstavujú výnimky zo 
všeobecnej zásady, podľa ktorej sa 
DPH vyberá z každého poskytnu-
tia služieb, ktoré zdaniteľná osoba 
uskutoční za protihodnotu.

Toto pravidlo striktného výkladu 
však podľa SD EÚ neznamená, že 
by sa pojmy použité na označenie 
týchto oslobodení od dane, uve-
dené v článku 135 ods. 1 smer-
nice o DPH, mali vykladať spô-
sobom, ktorý by ich zbavoval ich 
účinkov.

Z judikatúry Súdneho dvora pri-
tom vyplýva, že cieľom oslobodení 
od DPH stanovených v článkoch 
135 ods. 1 písm. d) až f) smerni-
ce o DPH je najmä odstrániť ťaž-
kosti spojené so zisťovaním zákla-
du dane, ako aj sumy odpočítateľ-
nej DPH.

Okrem toho sa Súdny dvor odvo-
láva na ustálenú judikatúru, pod-
ľa ktorej transakcie oslobodené 
od DPH podľa týchto ustanovení 
smernice o DPH sú vzhľadom na 
svoju povahu finančnými služba-
mi, aj keď nemusia byť nevyhnut-
ne poskytované bankami alebo fi-
nančnými ústavmi.

Súdny dvor uvažoval o troch mož-
ných tituloch oslobodenia v nad-
väznosti na vyššie uvedené usta-
novenia smernice o DPH. Pred-
metné ustanovenia umožňujú 
oslobodiť od DPH transakcie:

• týkajúce sa vkladov, bežných úč-
tov, platieb, prevodov platieb, 
dlhov, šekov a iných obchodo-
vateľných nástrojov [článok 135 
ods. 1 písm. d) smernice o DPH];

• devíz, bankoviek a mincí pou-
žívaných ako zákonné platidlo 
[článok 135 ods. 1 písm. e) smer
nice o DPH];

• akcií, podielov v  spoločnostiach 
a združeniach, dlhopisov a iných 
cenných papierov [článok 135 
ods. 1 písm. f) smernice o DPH].

Oslobodenie podľa článku 135 
ods. 1 písm. d) smernice o DPH

Zo znenia tohto článku smernice 
o DPH vyplýva, že transakcie uve-
dené v tomto ustanovení sa týkajú 
služieb alebo platobných nástro-
jov, ktorých spôsob fungovania 
zodpovedá prevodu peňazí.

Okrem toho, uvedené ustanove-
nie sa nevzťahuje na transakcie, 
ktoré sa týkajú samotných mien, 
keďže tieto transakcie sú predme-
tom osobitného ustanovenia, kon-
krétne článku 135 ods. 1 písm. e) 
smernice o DPH.

Keďže virtuálna mena „bitcoin“ 
je zmluvným platidlom, nemož-
no ju považovať za bežný účet, 
ani za vklady, platby alebo pre-
vody platieb.

Na druhej strane, na rozdiel od dl-
hov, šekov a iných obchodovateľ-
ných nástrojov upravených v člán-
ku 135 ods. 1 písm. d) smernice 
o DPH predstavuje prostriedok 
priamej platby medzi subjektmi, 
ktoré ju akceptujú.

Dotknuté transakcie preto ne-
patria do rozsahu pôsobnosti vy-
menovaných oslobodení od dane 
v zmysle uvedeného ustanovenia 
smernice o DPH.

Oslobodenie podľa článku 135 
ods. 1 písm. f) smernice o DPH

Podľa SD EÚ je nepochybné, že 
virtuálna mena „bitcoin“ nepred-
stavuje cenný papier priznávajú-
ci vlastnícke právo v právnických 
osobách ani cenný papier porov-
nateľnej povahy.

Predmetné transakcie podľa 
SD EÚ preto nepatria do roz-
sahu pôsobnosti oslobodení 
od dane stanovených v článku 
135 ods. 1 písm. f) smernice 
o DPH.
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Oslobodenie podľa článku 135 
ods. 1 písm. e) smernice o DPH

Súdny dvor uvádza, že transakcie 
týkajúce sa netradičných mien, 
t. j. iných, v akých sú peniaze, kto-
ré sú zákonným platidlom v jed-
nom štáte alebo viacerých štátoch, 
pokiaľ boli tieto meny akceptova-
né stranami transakcie ako alter-
natívne platidlo k zákonným pla-
tidlám a nemajú iný účel, ako je 
účel platidla, predstavujú finanč-
né služby.

Okrem toho, v osobitnom prípa-
de transakcií, akými sú výmenné 
transakcie, môžu byť ťažkosti spo-
jené so zisťovaním základu dane, 
ako aj sumy odpočítateľnej DPH 
rovnaké, či už ide o výmenu tra-
dičných devíz bežne oslobode-
ných od dane podľa článku 135 
ods. 1 písm. e) smernice o DPH, 

alebo výmeny takýchto devíz za 
virtuálne meny s možnosťou oboj-
strannej výmeny, ktoré bez to-
ho, aby boli zákonným platidlom, 
predstavujú platidlo akceptované 
stranami transakcie a naopak.

Vylúčenie transakcií, aké plánuje 
uskutočňovať pán Hedqvist, z roz-
sahu pôsobnosti tohto ustano-
venia by podľa SD EÚ totiž vied-
lo k čiastočnému zbaveniu jeho 
účinkov vzhľadom na účel oslobo-
denia, ktorý spočíva v odstráne-
ní ťažkostí, ktoré vznikajú v rámci 
úpravy finančných transakcií v sú-
vislosti so zisťovaním základu da-
ne a sumy odpočítateľnej DPH.

SD EÚ ďalej konštatuje, že v posu-
dzovanom prípade je nepochyb-
né, že virtuálna mena „bitcoin“ 
nemá iný účel, ako je účel platidla, 

a že je na tento účel akceptovaná 
určitými subjektmi.

Na základe uvedeného Súdny 
dvor zastáva názor, že tieto tran-
sakcie sú oslobodené od DPH 
podľa ustanovenia o transakciách 
týkajúcich sa „devíz, bankoviek a 
mincí používaných ako zákonné 
platidlo“.

Podľa SD EÚ je teda činnosť 
spočívajúca vo výmene „bitcoi-
nov“ za tradičnú menu a nao-
pak predmetom DPH, aj keď sa 
za tieto služby neúčtuje určitá 
provízia alebo osobitný popla-
tok. Tieto služby sú však oslo-
bodené od DPH podľa ustano-
venia o transakciách týkajúcich 
sa „devíz, bankoviek a mincí 
používaných ako zákonné pla-
tidlo“. 


O D P O v e D e  n A  O t á z k y

nadobudnutie tovaru z iného 
členského štátu

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spo
ločnosť“), neplatiteľ DPH, prevádzkuje eshop. To
var obstaráva z iného členského štátu EÚ. V me
siaci november obstarala tovar z Rakúska v hodno
te 4 000 eur. Do konca novembra 2015 je hodnota 
nákupu tovaru spoločnosti z iných členských štátov 
15 000 eur. Aké povinnosti má táto spoločnosť v sú
vislosti s DPH?

Na účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z prida-
nej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) 
predmetom dane je:

• dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku 
uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná 
v postavení zdaniteľnej osoby,

• dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku 
uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná 
v postavení zdaniteľnej osoby,

• nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzem-
sku z iného členského štátu Európskej únie,

• dovoz tovaru do tuzemska.

Na účely zákona o DPH nadobudnutím tovaru 
v tuzemsku z iného členského štátu (§ 11) sa ro-
zumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník 
s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným ale-
bo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom ale-
bo nadobúdateľom, alebo na ich účet do tuzemska 
z iného členského štátu.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členské-
ho štátu je predmetom dane, ak:
• nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca 

v postavení zdaniteľnej osoby, právnická oso-
ba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo za-
hraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň 
v inom členskom štáte, a

• dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň 
v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za 
protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštalá-
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ciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho 
účet a okrem dodania tovaru formou zásielkové-
ho predaja.

Podľa § 7 zákona o DPH vyplýva, že ak zdaniteľná 
osoba, ktorá nie je platiteľom, nadobúda v tuzemsku 
tovar z iného členského štátu, je povinná podať da-
ňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred na-
dobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tova-
ru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov 
dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur. Žiadosť 
o registráciu pre daň môže podať zdaniteľná osoba 
aj v prípade, ak hodnota tovaru bez dane nadobud-
nutého z iných členských štátov nedosiahla v kalen-
dárnom roku 14 000 eur.

Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu na zákla-
de žiadosti registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie 
o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné čís-
lo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní 
odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Podľa § 11 ods. 4 zákona o DPH nadobudnutie to-
varu v tuzemsku z iného členského štátu nie je pred-
metom dane, ak nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, 
ktorá nie je platiteľom a ktorá nie je registrovaná pre 
daň podľa § 7, a súčasne celková hodnota nadobud-
nutého tovaru nedosiahla 14 000 eur za predchádza-
júci kalendárny rok a ani v prebiehajúcom kalendár-
nom roku túto hodnotu nedosiahne.

Podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH pri nadobudnutí to-
varu v tuzemsku z iného členského štátu je povinná 
platiť daň osoba, ktorá tovar nadobudne podľa § 11.

Obchodná spoločnosť bola povinná podať žiadosť 
o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, 
ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobud-
nutého z iných členských štátov dosiahla 14 000 eur 
v kalendárnom roku 2015.

Dodanie pohárov ako dar
Spoločnosť s. r. o., platiteľ DPH, prevádzkuje pohos
tinskú činnosť. Od dodávateľa tovaru dostala pohá

re na základe dodacieho listu, na ktorom je uvedená 
nulová cena, teda poháre dostala ako dar. Má spoloč
nosť s. r. o., platiteľ DPH, nejaké povinnosti z hľadiska 
DPH? Aké povinnosti má spoločnosť z hľadiska dane 
z príjmov a účtovníctva?

Na účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v z. n. p. (ďalej „zákon o DPH“) predmetom 
dane je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku 
uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v po-
stavení zdaniteľnej osoby. V danom prípade spoloč-
nosť s. r. o. prijala tovar (nie dodala). Keďže pri tom-
to tovare sa nevykonáva prenos daňovej povinnosti na 
odberateľa, spoločnosti nevzniká daňová povinnosť.

Zo znenia otázky vyplýva, že poháre sú „bonusom“ 
za nakúpený tovar, teda nejde o bezodplatne na-
dobudnutý tovar, pretože cena pohárov je zahrnu-
tá v nakúpenom tovare. Podľa § 22 ods. 6 opatrenia 
č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnos-
ti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osno-
ve pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojné-
ho účtovníctva v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtova-
nia v PÚ“) vyplýva, že za zľavu z ceny sa nepovažuje 
nepeňažné dodanie iného druhu, ako je prijatý to-
var, výrobok alebo služba, ktorý sa účtuje podľa § 78 
ods. 4.

Podľa § 78 ods. 4 Postupov účtovania v PÚ v pro-
spech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnos
ti sa účtujú výnosy neuvedené na predchádzajúcich 
účtoch, ktoré majú vzťah k hospodárskej činnosti úč-
tovnej jednotky. Na tomto účte sa účtuje bezodplat-
ne nadobudnutý majetok so súvzťažným zápisom na 
ťarchu vecne príslušného účtu majetku. Predpokla-
dáme, že spoločnosť použije poháre na svoju bežnú 
činnosť, preto ich v reálnej hodnote zaúčtuje na ťar-
chu účtu 111 – Obstaranie materiálu, príp. na ťarchu 
účtu 501 – Spotreba materiálu (ak účtuje o zásobách 
spôsobom B) a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy 
z hospodárskej činnosti. Dopad na výsledok hospodáre-
nia je tak nulový, a teda nevzniká ani daňová povin-
nosť na dani z príjmov.

Na otázky odpovedal: Ing. Marián Drozd 

! Dávame do pozornosti: Hľadáme nových autorov, bližšie informácie získate na Dana.Znavova@wolterskluwer.com.


