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1) Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 

vrátenie časti nadmerného odpočtu dane pred skončením kontroly; on-line prepojenie registračných 
pokladníc s finančnou správou; zotrvanie 20% DPH

 

Zámer opatrenia: transpozícia časti smernice EÚ, s cieľom dosiahnuť zdanenie v mieste skutočnej spotreby pri 
určitých typoch služieb, rozšírenie pôsobnosti osobitnej úpravy tzv. mini one-stop-shop, zabezpečenie flexibility 
daňovej kontroly prostredníctvom čiastkového protokolu. 

Obsah opatrenia: 

• Novela umožní vrátenie časti nadmerného odpočtu dane pred skončením kontroly oprávnenosti odpočtu, 
pričom sa časť odpočtu vráti do 10 dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu o kontrole; tento postup sa 
využije najmä v prípadoch, keď bude v priebehu kontroly zistené, že časť nadmerného odpočtu je uplatňovaná 
oprávnene a časť je potrebné ešte preveriť 

• Pokuta za skoršie vyplatenie nadmerného odpočtu na základe nepravdivých údajov nebude vo výške 1,3% 
z vrátenej sumy, ale bude pohyblivá do výšky 1,3% z vrátenej sumy 

• Základná sadzba DPH ostáva na úrovni 20% 
• Skracuje sa lehota na registráciu zdaniteľnej osoby za platiteľa dane z 30 na 21 dní 
• Lehota na podanie kontrolného výkazu bude 25 dní bez ohľadu na deň podania daňového priznania 
• Dôjde k zníženiu výšky hodnoty tovarov pre udelenie výnimky z povinného mesačného podávania súhrnných 

výkazov; po novom bude platiteľ môcť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov 
nepresiahne v príslušnom štvrťroku 50 000 € 

• Novela zavádza povinnosť používať registračnú pokladnicu, ktorá bude umožňovať on-line prepojenie 
s informačnými systémami finančnej správy; staré registračnej pokladnice používané pred účinnosťou novely sa 
môžu aj naďalej používať; pri ich výmene za nové, budú musieť tieto už spĺňať novelou stanovené podmienky 

• Po novom bude môcť podnikateľovi prideliť daňový kód elektronickej reg. pokladnice ktorýkoľvek daňový úrad 
• Inštitút návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia bude možné po novom použiť len ak bude colným alebo 

daňovým úradom spoľahlivo preukázané porušenie zákona, následkom ktorého je krátenie prijatých tržieb 
• S cieľom dosiahnuť zdanenie v mieste skutočnej spotreby sa pri poskytovaní telekomunikačných služieb, služieb 

rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky dodávaných služieb bude pri nezdaniteľných osobách brať 
ako miesto ich dodania  štát, v ktorom má nezdaniteľná osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle 
zdržiava; pri poskytovateľoch, ktorý sú zdaniteľnými osobami, ktoré nie sú usadené v EÚ platí pôvodné znenie 

• Rozširuje sa vecná a personálna pôsobnosť osobitnej úpravy tzv. mini one-stop-shop, ktorá sa doteraz používala 
len pre elektronické služby od poskytovateľov neusadených na území EÚ; po novom sa rozširuje aj na 
telekomunikačne služby a služby rozhlasového a televízneho vysielania a tiež sa rozširuje o poskytovateľov 
usadených na území EÚ, ale neusadených v členskom štáte spotreby 

• Dochádza k jednoznačnému vymedzeniu miesta dodania služieb pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry, 
ktorým je členský štát, v ktorom majú sídlo alebo prevádzkareň z ktorej službu dodá 

• Novela tiež mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a o spotrebnej dani z alkoholických 
nápojov a posúva účinnosť ustanovení o elektronickej komunikácii správcu dane na rok 2016 

Názory proponentov: 
• V odporúčaniach Medzinárodného menového fondu sa explicitne spomína zachovanie sadzby DPH na aktuálnej 

úrovni. Zachovanie výnosu DPH spolu so zvýšením úspešnosti daňového výberu tvorí významnú časť 
rozpočtových opatrení. 

• Táto novela rieši príliš dlhé zadržiavanie vratiek dane z pridanej hodnoty pri daňových kontrolách, čo 
spôsobovalo podnikateľom veľké problémy . 

Názory oponentov: 

• Taká dôležitá zmena, ako je úprava sadzby DPH, by sa nemala robiť cez jednoduchý poslanecký pozmeňujúci 
návrh a takto získané peniaze by  vláda nemala míňať na nezmyselné opatrenia. 

• Smer sa zachoval presne v protiklade so svojou predvolebnou rétorikou, kedy dočasné zvýšenie DPH kritizoval. 
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