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Legislatíva:
• Zákon 246/2012 z 26.7.2012 (83 zmien)

– Zmena zákona o DPH (54 zmien)
– Zmena obchodného zákonníka (5 zmien)
– Zmena trestného zákona (6 zmien)
– Zmena daňového poriadku (4 zmeny)
– Zmena zákona o spotrebnej dani z liehu (6 zmien)
– Zmena zákona o spotrebnej dani z alkoh. nápojov

• Účinnosť a cieľ
– 01.10.2012(boj proti daňovým podvodom, únikom, ...)

– 01.01.2013 (transpozícia čl.4 smernice Rady 2008/8/ES – miesto 
poskytovania služieb a smernice 2010/45/EÚ – pravidláfakturácie)

– 01.01.2014 (odloženie účinnosti samozdanenia dovozu tovarov)



Zmeny účinné k 1.1.2014:
• Predpokladá sa zavedenie „samozdanenia“ aj pri dovoze 

tovaru a teda odvedenie dane súvisiacej s dovozom cez 
daňové priznanie miesto platenia dane colnému orgánu.



Zmeny účinné k 1.1.2013:
• §16 ods.2 – miesto dodania služby pri dlhodobom prenájme 

DP nezdaniteľnej osobe

• §19 ods.3 – opakované dodania oslobodené podľa §43 
(vývoz do EÚ; kedy sa považuje za „dodané“)

• §70 ods.2 – minimálna povinná štruktúra vedenia 
záznamov

• §71-76 – faktúra, forma, lehota, obsah, archivácia



Opakovanie:



Miesto dodania služby:

• Úplná zmena §15 a 16
– §15 – miesto dodania služby – 2 všeobecné pravidlá

• Ods.1 – zdaniteľnej osobe => usídlenie príjemcu

• Ods.2 – inej osobe => usídlenie dodávateľa

• Ods.4 - definícia zdaniteľnej osoby na účely §15/1,2.

– §16 – miesto dodania v špeciálnych prípadoch.
• 2 skupiny:

– Bez ohľadu na príjemcu (napr. 1,2,3,4,..)

– Iba pre prípady, kedy príjemca je osoba nezdaniteľná
(napr.5,6,7,8,9,...)



Postup pre určenie miesta dodania služby (zo SR):

SR -> SR Tuzemsko
�

�

Podľa §16
�

�
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...zdaniteľnej
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�

�

Zahraničie
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Určenie miesta dodania služby podľa §16(vybranéčasti):

• 1:Nehnuteľnosti (aj ubytovacie služby)
– Tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza

• 2:Krátkodobý prenájom dopravných prostriedkov
– Tam, kde sa fyzicky dá zákazníkovi

• 5,6,7: Preprava tovaru
– Pre zdaniteľnú osobu: podľa §15/1 (sídlo príjemcu)
– Pre nezdaniteľnú osobu:

• Medzi ČŠ: tam kde sa preprava začína
• Do/z 3Š: tam, kde sa preprava (pomerne) vykonáva

• 8: Doplnkové služby pri preprave tovaru  (nakladanie, vykladanie, ...)

– Pre nezdaniteľnú osobu: tam, kde sa vykonávajú
– Pre zdaniteľnú osobu: podľa §15/1

• 13: Sprostredkovanie tovaru alebo služby
– Pre zdaniteľnú osobu: podľa §15/1
– Pre nezdaniteľnú osobu: podľa toto, čo je predmetom sprostredkovania



Postup pre určenie osoby povinnej platiť daň:

Tuzemsko
je predmetom dane

SR

IČŠ EÚ
je predmetom dane

v prísl. štáte EÚ

Tretí štát
je predmetom dane

SR
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Dodávateľ

Možná povinnosť
registrácie v IČŠ

Dodanie služieb
je oslobodené
od dane podľa

§47



Dôsledky určenia miesta a osoby ... pre dodávateľa:

Príklady:
• Ak je miesto dodania služby tuzemsko:

– Vystaviť faktúru a zaplatiť daň

• Ak je miesto dodania IČS:
– Príjemca je zdaniteľná osoba:

• Vystaviť faktúru s oslobodením od dane (a odkazom na dôvod oslobodenia)

• Uviesť dodanie služby v Súhrnnom výkaze

– Príjemca nie je zdaniteľná osoba (napr. prenájom DP FO v IČS)
• Registrovať sa v príslušnom IČS

• Vystaviť faktúru s daňou platnom v IČS a tam zaplatiť daň

• Ak je miesto dodania tretí štát
– Vystaviť faktúru s oslobodením od dane (a odkazom na dôvod)

– Byť schopný preukázať splnenie podmienok oslobodenia



Dôsledky určenia miesta a osoby ... pre príjemcu:

Príklady:
• Ak je dodávateľom platiteľ z tuzemska:

– Odpočítať daň a evidovať faktúru

• Ak je dodávateľom zahraničná osoba z IČS alebo z 3Š:
– Miesto dodania je tuzemsko (SR) :

• Prijať a zaplatiť faktúru s oslobodením od dane

• Zdaniť prijatú službu a odviesť daň (uviesť v priznaní k DPH)

• Odpočítať daň, ak sú splnené podmienky na odpočítanie

– Miesto dodania je v IČŠ (odlišnom od štátu dodávateľa)
• Registrovať sa v príslušnom IČS

• Prijať a zaplatiť faktúru s oslobodením od dane

• Zdaniť prijatú službu a odviesť daň (uviesť v priznaní k DPH v IČŠ)

• Odpočítať daň, ak sú splnené podmienky na odpočítanie v IČŠ



Aktuálne zmeny v zákone o DPH:

2012 2013



Registrácia platiteľa a zábezpeka na daň:
§4 ods.5, §4c

• DÚ vykoná dobrovoľnú alebo povinnú registráciu na základe žiadosti
– Do 30 dní
– Do 60 dní pre ZDO, ktorá je povinná zložiť zábezpeku (rizikovú ZDO)

t.j., nie každá ZDO je povinná zložiť zábezpeku
• Výška zábezpeky je 1000 – 500 000 €
• Trvanie zábezpeky: 12 mesiacov
• Zložením na účet správcu dane alebo bankovou zárukou Bez výhrady
• Vrátenie: do 30 dní po uplynutí 12M, alebo započítanie ...
• Nie je nárok na úroky
• Kedy vzniká povinnosť zloženia zábezpeky: §4 ods.1

– Ak žiadajúca ZDO je „prepojená“ so ZDO, 
• ktorá má alebo mala nedoplatky na dani aspoň 1000€
• ktorej bola zrušená registrácia podľa §81 ods.4 (nečinnosť, neplnenie povinností,...)

• Nezloženie zápezpeky:
– Dobrovoľná registrácia: zamietnutie
– Povinná registrácia: vymáhanie podľa daňového poriadku

2012



Dodanie stavby alebo pozemku:
§4 ods.6

– Ak ZDO dodá stavbu, jej časť (napr. byt) alebo 
stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich 
dodaním a z dodania sa má dosiahnúť obrat 
najmenej 49790 €, ZDO sa stávaplatiteľom tým 
dňom, ktorý nastane skôr. (Nejde o registráciu!)

– Výnimky:
• Ide o príležitostný predaj

• Ide o predaj oslobodený od dane (t.j. uplynulo 5 rokov 
od prvej kolaudácie predávanej stavby alebo časti).

2012



Nadobudnutie tovaru osobou podľa §7a:
§11 ods.5

• V §11 ods.5 bola zrušená záverečnáčasť poslednej vety. Dôsledkom  (pri 
súčasnom uplatnení §11 ods.4 písm. b) a §69 ods.9 a v súlade s čl.4 
vykonívacieho nariadenia) je, že:

• osoba registrovaná pre daň podľa §7a (registrácia príjemcu služby) sa pri 
nadobudnutítovaruz IČŠ môže rozhodnúť, či
– Dodávateľovi poskytnesvoje IČ DPH, nadobudnutie samozdaní a takto musí

postupovať 2 roky

– Dodávateľovi neposkytnesvoje IČ DPH a dodanie bude zdanené v členskom 
štáte dodávateľa

2012



Dlhodobý prenájom dopr. prostriedkov:
§16 ods.2

• 30 a viac dní (90 a viac pre plavidlá)

• Pre zdaniteľnú osobu: podľa §15 ods.1

• Pre nezdaniteľnú osobu
– Výletná loď: miesto dodania je miesto, kde sa dá výletná loď fyzicky 

zákazníkovi, ak tam má poskytovateľ sídlo alebo prevádzkáreň (ak tam 
prevádzkareň ani sídlo nemá, tak §16 ods.2 = sídlo, bydlisko, ... zákazníka)

– Iný DP: miesto dodania je sídlo, bydlisko, .... zákazníka

2013



Vývoz do EÚ
preukazovanie splnenia podmienok:

§43 ods.5

• Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od 
dane podľa odsekov 1 až 4
– Kópiou faktúry

– Dokladom o odoslaní tovaru, ak prepravu ........

– Potvrdením o prijatí tovaru odberateľom (meno ...., množstvo,adresa,EČ, ...)

– Inými dokladmi (zmluva, dodací list,, prijatie platby, platby za prepravu, ...)

2012



Dovoz tovaru – zabezpečenie dane:
§48b

• CÚ môže žiadať zabezpečenie dane pri dovoze tovaru, pri ktorom sa 
uplatňuje oslobodenie od dane podľa §48 ods.3 ....

• CÚ rozhodnutím určí výšku ... Nie je možné podať odvolanie

• CÚ uvoľní zabezpečenie do 10 dní od predloženia dôkazu o tom, že 
preprava sa skončila v IČŠ

• Ak sa dôkaz nepredloží do 60 dní, CÚ vyrúbi daň a na úhradu použije 
zabezpečenie.

2012



Tuzemský prenos daňovej povinnosti:
§69 ods.12

• Kovový odpad a šrot od platiteľa

• Prevod emisných kvót

• Dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorú sa dodávateľ rozhodolzdaniť
podľa §38 ods.1 (t.j. po 5 rokoch s DPH)

• Dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti pri nútenom predaji

• Predaj predmetu záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa – ide o dve 
samostatné dodania

2012



Ručenie za daň:
§69 ods.14, §69b

• Odberateľ ručí za daň na faktúre z predchádzajúceho stupňa, ak
– Dodávateľ túto daň nezaplatil

– Odberateľ vedel alebo mohol vedieť, že daň zaplatená nebude.

• Dostatočným dôvodom na to, že odberateľ mohol vedieť ..., sú:
– Cena je neprimerane vysoká alebo nízka

– Pokračovanie v obchodoch aj po uverejnení dodávateľa v registri osôb, u 
ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie

– Personálne prepojení obchodní partneri (štatutármi, spoločníkmi, ...)

• Zánik dodávateľa bez právneho nástupcu ručenie nezruší

• DÚ miestne príslušný dodávateľovi rozhodnutím uloží ručiteľovi 
povinnosť uhradiť nezaplatenú daň do 8 dní. Odvolanie nemá odkladný 
účinok.

• Uplatní sa na faktúry splatné po 1.10.2012

• Ťažká úloha DÚ: preukázať jednoznačne, z ktorej faktúry daň nebola 
uhradená

2012



Vedenie záznamov:
§70 ods.2, §70 ods.6-8

• Platiteľ vedie podrobné záznamy podľa zdaňovacích období o dodaní podľa
– §8 ods.3 (osobná spotreba tovaru a služieb)

– §8 ods.4 (premiestnenie tovaru)

– §9 ods.2 a 3 (užívanie majetku na osobnú spotrebu)

• Kúpa pozemného motorového vozidla z iného ČŠ na účel ďalšieho predaja:
– >48ccm alebo >7,2kW určené na prepravu osôb a nákladu

– Je alebo bolo v evidencii vozidiel v IČŠ

– Od osoby identifikovanej pre daň

– Vedenie detailných záznamov o vozidle

– Doručenie týchto záznamov v lehote na podanie daňového priznania

2013

2012



Faktúra ...:

Fakturačná smernica - cieľ:
• Zmeniť a doplniť náležitosti faktúr s cieľom umožniť lepšiu 

daňovú kontrolu

• Zaviesť jednotnejšie zaobchádzanie s cezhraničnými a 
vnútroštátnymi transakciami

• Stanoviť harmonizovanú lehotu na vyhotovenie faktúr najmä
pri cezhraničných transakciách

• Prispieť k rozšíreniu elektronickej fakturácie uplatnením 
zásady rovnakého zaobchádzania sa elektronickou a 
„papierovou“ faktúrou

2013



Faktúra ...:§71-§76

• Faktúra
– Čo je faktúra
– Čo je elektronická faktúra
– Zabezpečenie vierohodnosti pôvodu a neporušenosti 

obsahu

• Osoby povinné vyhotoviť faktúru:
• Lehota na vyhotovenie faktúry
• Obsah faktúry
• Zjednodušená faktúra
• Súhrnná faktúra
• Uchovávanie faktúr

2013



Faktúra ...:§71 ods.1 písm. a)

• Čo je faktúra?

Každý doklad vyhotovený v listinnej alebo 
elektronickej forme podľa zákona 222/2004 
alebo zákona platného v IČŠ upravujúceho 
vyhotovenie faktúry.

Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo 
oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a 
jednoznačne sa na ňu vzťahuje.

2013



Faktúra ...:§71 ods.1 písm. b)

Čo je elektronická faktúra  EVF ?
• Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje 

údaje podľa §74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek 
elektronickom formáte

• Elektronickú faktúru možno vydať iba so súhlasom
príjemcu tovaru alebo služby

• Uchováva sa v pôvodnom formáte, v akom sa zaslala 
(§76/5)

• Faktúra vyhotovená elektronicky a poslaná a prijatá v 
papierovej forme, nie je EVF.

• Faktúra vytlačená na papier, zoskenovaná a poslaná a 
prijatá cez e-mail, je EVF.

2013



Faktúra ...:§71 ods.3

• Dodávateľ aj odberateľ pri EVF musia zabezpečiť:

• Vierohodnosť pôvodu (totožnosť dodávateľa, osoby, ktorá
faktúru vyhotovila, ...)

• Neporušenosť obsahu (od vydania až po koniec obdobia na 
uchovávanie sa obsah faktúry nesmie zmeniť)

• Čitateľnosť (transformácia do tvaru, ktorý je ľudsky čitateľný od 
vydania až po koniec obdobia na uchovávanie)

Techniky na realizáciu:
– Podnikové procesy, ktoré priraďujú faktúru k iným dokumentom súvisiacim s 

dodaním tovaru alebo služby

– ZEP, EDI, iný spôsob ochrany dát (hash, CS, ...), SCAN, Convert, ...

2013



Faktúra ...:§72

• Osoby povinné vyhotoviť faktúru:
• Platiteľ:

– Dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku
– Dodanie tovaru alebo služby v IČŠ, keď povinnosť platiť daňmá

príjemca, a to aj keď je dodanie oslobodené
– Dodanie tovaru alebo služby do TŠ zdaniteľnej osobe
– Dodanie tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v 

tuzemsku
– Dodanie do IČS s oslobodením podľa §43
– Prijatie platby pred dodaním tovaru podľa písm.a) až d)
– Prijatie platby pred dodaním služby podľa písm.a) až c)

• Neplatiteľ
– Dodanie služby podľa §15/1 v IČŠ alebo TŠ
– Prijatie platby pre dodaním takejto služby

2013



Faktúra ...:§72

• Osoby povinné vyhotoviť faktúru:

• Dodávateľ NDP z tuzemska do IČŠ:
– Je povinný vyhotoviť faktúru podľa zákona 222/2004

• Faktúru môže vyhotoviť na základe písomnej dohody aj 
odberateľ podľa zákona platného v mieste dodania

• Za správnosť údajov na faktúre a včasnosť jej vyhotovenia 
zodpovedá dodávateľ ! 

2013



Faktúra ...:§74

• Obsah faktúry:

• Základné údaje sú bez väčších zmien

• Pre špeciálne prípady sú určené „pevné texty“:
– Dodanie je oslobodené od dane

– Vyhotovenie faktúry odberateľom

– Prenesenie daňovej povinnosti

– Úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie

2013



Faktúra ...:§74 ods.3

• Zjednodušená faktúra
– Cena <= 100 €

– ERP :
• <= 1000 € hotovosť

• <= 1600 € kartou, šekom, ...

– Nemusí obsahovať príjemcu a jednotkovú cenu

– Nesmie sa vyhotoviť pri dodaniach §72/1 b,d,e
• Zásielkový predaj tovaru

• Dodanie z tuzemska do IČŠ s oslobodením podľa §43

• Cezhraničné plnenia s prenosom daňovej povinnosti

2013



Faktúra ...:§75

• Súhrnná faktúra

• Za viac samostatných dodaní tovaru alebo 
služby alebo viac platieb prijatých pred 
dodaním

• Môže pokrývať najviac obdobie jedného 
kalendárneho mesiaca

• Do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca

2013



Faktúra ...:§76

• Uchovávanie faktúr:
• Faktúry, dovozné a vývozné doklady,10 rokov

• Faktúry vzťahujúce sa na IM uvedený v §54/2 b) a c): 
do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane

• Faktúry sa uchovávajú v pôvodnej forme

• K elektronickým faktúram je ZDO povinná pri 
kontrole umožniť prístup k nim

2013



Zdaňovacie obdobie:
§77, §85ka

• Kalendárny mesiac

• Kalendárny štvrťrok
– > 12 mesiacov od registrácie

– < 100 000 € za 12 mesiacov

– Platiteľ sa môže rozhodnúť, že obdobie bude Q : je povinný toto oznámiť

• Prechod M -> Q iba k prvému dňu nasledujúceho Q (s oznámením)

• Prechod Q -> M  ... Q končí posledným dňom mesiaca, v ktorom prestali 
platiť podmienky (nič sa neoznamuje)

• Prechodné ustanovenie:
– Kto je k 30.9.2012 Q, môže zostať Q najviac do konca Q, v ktorom prestane 

plniť nové podmienky)

2012



Súhrnný výkaz: 
§80 ods.6:

• Ak dodávateľ služby do uplynutia lehoty na 
podanie SV nemá IČ DPH príjemcu a príjemca 
ho informoval o tom, že požiadal o pridelenie 
IČ DPH, uvedie dodávateľ dodanie do SV za 
obdobie, v ktorom bolo IČ DPH príjemcovi 
služby pridelené.

2012



Zrušenie registrácie: 
§81 ods.2:

• Platiteľ je povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v 
tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane

• Právnická osoba, ktorá sa zrušuje bez likvidácie, je povinná túto 
skutočnosť oznámiť DÚ pred svojim zánikom.

2012



Zrušenie registrácie: 
§81 ods.4:

• DÚ môže zrušiť registráciu ak subjekt
– Nevykonáva činnosť

– Opakovane v kalendárnom roku porušuje povinnosti
• Podať daňové priznanie

• Zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť

– Opakovane marí výkon daňovej kontroly
• Nie je zastihnuteľný na žiadnej známej adrese

• Porušuje povinnosti pri výkone daňovej kontroly

• Ak nastali dôvody na zrušenie registrácie, FS ho zverejní v zozname 
takýchto osôb na portáli FS

2012



Iné legislatívne zmeny:



Zápis a výmaz z OR:
• Je riešený novelizáciou obchodného zákonníka a daňového poriadku:

• Správca dane dáva súhlas so zápisom alebo vymazaním spoločnosti do/z 
obchodného registra. Nesúhlas môže dať v prípade rizikových subjektov.

• Správca dane dáva súhlas na zápis zmeny spoločníka v prípade prevodu 
väčšinového obchodného podielu

2012



Trestný zákon:
• Zavádza sa špecifikácia nových trestných činov:

– Daňový podvod

– Marenie výkonu správy daní

• Pri trestných činoch daňovej povahy sa obligatórne stanovuje ukladanie 
trestov v hornej polovici trestnej sadzby

2012



Elektronická komunikácia s FS:
• Povinná komunikácia elektronicky – zatiaľ od 1.1.2013 

(Zákon 563/2009 §14, §165a)



Nová daň na autá:
• Predpokladá sa zavedenie registračnej dane na automobily v sumách od 33 

do 2997 € možno už od októbra 2012 !



Obmedzenie hotovostných finančných operácií:

• Predpokladá sa zavedenie zákona o obmedzení hotovostných finančných 
operácií nad stanovenú hranicu:
– Transakcie nad uvedenú hranicu musia byť realizované bezhotovostne

– Výnimkou majú byť operácie vo vzťahu k štátnym orgánom, prevoz peňazí
bankou ......



Zrušenie kolkov:
• Zrušenie používania kolkových známok ja zatiaľ posunuté o rok (k 

1.1.2014)

• Možnosť použitia už zakúpených a neminutých kolkov by mala trvať
minimálne do 30.6.2014



Ďakujem za pozornosť


