Charakteristiky opatrení schválených v 2. štvrťroku 2003

Novela zákona o DPH (refundácia nadmerného odpočtu DPH po uplynutí 6
mesiacov od zdaňovacieho obdobia)
Parlament schválil 9. apríla poslaneckú novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorou sa od júla
mení systém vrátenia nadmerného odpočtu tejto dane. Nadmerný odpočet DPH vzniká vtedy, ak je
celková daňová povinnosť platcu dane na výstupe nižšia ako na vstupe. Stáva sa to napríklad pri exporte,
pretože DPH sa platí až v krajine spotreby, alebo pri investíciách. Schválená poslanecká novela nahrádza
úpravu účinnú od 1. januára 2003, ktorá, o.i., zaviedla ustanovenie, že nadmerný odpočet platiteľa DPH
za zdaňovacie obdobie sa bude uspokojovať z jeho vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcich
obdobiach, a to najneskôr do 5 rokov. Po tejto lehote by nezapočítané vratky DPH prepadli štátu. Táto 5ročná lehota sa podľa poslaneckej novely ruší. Zmenu navrhlo Ministerstvo financií (MF) SR.
Neodpočítané nadmerné odpočty DPH sa budú vracať po uplynutí 6 mesiacov od zdaňovacieho obdobia
(trvá 1, resp. 3 mesiace), v ktorom vznikli, a to do 30 dní od podania písomnej žiadosti. Tento postup sa
bude týkať aj nadmerných odpočtov uplatnených za január až jún 2003, ktoré by mali daňové úrady
podnikateľom vrátiť do konca augusta.
Novela umožnila, aby si nadmerný odpočet mohli nárokovať od správcu dane - daňového úradu - do 30
dní všetci platitelia DPH, ak si v príslušnom zdaňovacom období obstarali alebo technicky zhodnotili
hmotný investičný majetok (jeden alebo viac) (stroje, dodávkový automobil či iné prostriedky na výkon a
zlepšenie kvality predmetu podnikania) za viac ako 600-tisíc Sk (spolu s DPH) a daň, ktorá pripadá na
obstaranie alebo zhodnotenie presahuje 100-tisíc Sk a 50% celkovej DPH na výstupe za príslušné
zdaňovacie obdobie, čím by sa podľa dôvodovej správy mali vytvoriť rovnaké podmienky pre
hospodársku súťaž bez ohľadu na štruktúru nakúpeného majetku. Na skoršie (do 30 dní) vrátenie
nadmerného odpočtu DPH budú mať nárok aj platitelia dane, ktorí uskutočňujú operácie a dodávky
tovaru v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme, ktoré predstavujú
najmenej 30% zo všetkých uskutočnených zdaniteľných plnení. Okrem týchto dvoch prípadov zostal v
zákone i nárok na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu DPH pre daňovníkov, u ktorých vývoz tovaru,
služieb a medzinárodná preprava predstavuje najmenej 30% uskutočnených zdaniteľných plnení
(produkcie) a tiež pre podnikateľov (napr. v stavebníctve a poľnohospodárstve), ktorých tovary a služby
sú na výstupe zdaňované zníženou 14%-nou sadzou DPH, ale na vstupe nakupujú tovar zo základnou
20%-nou sadzou a 14%-ná daň na výstupe presiahne 50% celkovej dane na výstupe.

