Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v II. polroku 2020

8) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
DPH pre rok 2021
Zámer opatrenia:

Zámerom novely je do zákona prebrať eurosmernicu, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa DPH pri
poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku.
Cieľom návrhu zákona je prebrať do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov
- články 2 a 3 smernice (EÚ) 2017/2455,
- smernicu (EÚ) 2019/1995,
- rozhodnutie (EÚ) 2020/1109,
- články 90 a 184 až 186 smernice 2006/112/ES,
- smernicu (EÚ) 2018/1695
Obsah opatrenia:

Transpozíciou ustanovení týchto smerníc, ktoré zavádzajú osobitné úpravy pri dodaní služieb, predaji tovaru na
diaľku a predaji tovaru prostredníctvom zdaniteľnej osoby, ktorá uľahčuje dodanie tovaru, sa predpokladá
zabezpečenie jednotného postupu zo strany členských štátov EÚ, zvýšený výber DPH, jej spravodlivejšie rozdelenie
v rámci členských štátov EÚ a zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov. S cieľom reagovať na judikatúru
Súdneho dvora EÚ návrh zákona upravuje pravidlá opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby v
prípadoch, keď dodávateľovi nie je úplne alebo čiastočne zaplatené za dodaný tovar alebo službu, a opravy
odpočítanej dane, ak odberateľ nezaplatil za dodaný tovar alebo službu.
Medzi najvýznamnejšie zmeny v oblasti DPH od roku 2021 patria nasledovné:
možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke,
zmeny pravidiel pri predaji tovaru na diaľku (zásielkovom predaji),
zrušenie oslobodenia pri dovoze zásielok do 22 eur,
zavedenie zákonnej fikcie pri predaji tovaru na diaľku,
rozšírenie osobitnej úpravy uplatňovania dane tzv. systému Mini-One-Stop-Shop (MOSS),
preukázanie odoslania alebo prepravy tovaru pri vývoze.
Názory proponentov:
zníženia administratívnej záťaže platiteľov dane, respektíve zdaniteľných osôb, ktoré sa
rozhodnú uplatňovať niektorú z osobitných úprav
platitelia dane nebudú znášať stratu z odvedenia DPH, ktorá im nebola uhradená v prípade platobnej
neschopnosti ich odberateľov
zrovnoprávnenie trhových podmienok a ukončenie zvýhodneného dovozu zásielok z krajín
Európy, predovšetkým z Ázie a najviac z Číny

mimo

harmonizácia a spresnenie pravidiel zvyšuje stav právnej istoty, čo možno považovať za
pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie
Názory oponentov:

Primárny zdroj: Zákon (č. 344/2020), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7892
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