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Dvojnásobný úder pre neuspokojených veriteľov z radov malých 
a stredných podnikateľov 

 
 
Keď slovenská firma vystaví faktúru (s DPH) inej slovenskej firme za dodaný tovar alebo službu, je 

povinná správcovi dane zaplatiť DPH aj v prípade, že nie je schopná zinkasovať peniaze od svojho 

odberateľa. Takže v prípade Váhostavu dostala každá firma, ktorá voči nemu evidovala nesplatené 

pohľadávky (podliehajúce DPH), ďalší tvrdý úder, pretože musela zaplatiť DPH, ktorú Váhostav 

nikdy nezaplatí. 

 

Je zrejmé, že nesplatený dlh od veľkého odberateľa môže byť pre malých a stredných podnikateľov 

katastrofický. Ak k tomu prirátate ďalšie bremeno, ktorým je nezinkasované a odvedené DPH za 

„dlžníka“ štátu, je to ešte horšie. Jednoducho nie je spravodlivé, aby malí a strední podnikatelia 

museli za štát platiť jeho podiel na dlhu. Je to tým, že keď firmy uplatňujú a inkasujú DPH, plnia pre 

štát funkciu výbercu dane. Keďže inkasujú DPH na účet štátu, nie je spravodlivé, aby oni znášali 

stratu v prípade, že pohľadávka sa stane nedobytnou.  

 

V súlade s pravidlami EÚ v oblasti DPH existuje v prípade nedobytných pohľadávok možnosť 

refundácie DPH. Pojednáva o tom smernica EÚ o spoločnom systéme DPH, ktorej príslušné 

ustanovenie však na rozdiel od iných krajín, vrátane Českej republiky, v slovenskej legislatíve nebolo 

prijaté. To znamená, že slovenskí podnikatelia znášajú ďalšie významné daňové bremeno v prípade, 

že im vznikne nedobytná pohľadávka, na ktorú uplatnili slovenskú DPH. Navyše, slovenský zákon 

o DPH v tejto súvislosti nenasleduje zásadu neutrality, ktorá je jednou zo základných zásad 

spoločného systému DPH EÚ. Táto zásada hovorí, že podnik (platiteľ DPH) z princípu nemá znášať 

bremeno DPH.   

 

Každý podnikateľský subjekt s obratom 49 790 EUR a viac sa musí na Slovensku zaregistrovať za 

platiteľa DPH.  Ak bude od roku 2016 v platnosti návrh zákona o DPH, umožní podnikateľskému 

subjektu s obratom nižším ako 75 000 EUR odviesť DPH až po prijatí platby. To znamená, že DPH 

sa bude musieť zaplatiť správcovi dane, až keď bude platba prijatá od odberateľa. Toto pomôže 

obmedzenému počtu malých podnikateľských subjektov s obratom nižším ako 75 000 EUR. Keďže 

hranica obratu je stanovená veľmi nízko, mnoho malých a stredných podnikov túto podmienku 

nesplní. Ak chceme skutočne pomôcť pri ochrane malých a stredných podnikateľov v prípade 

nevymáhateľných pohľadávok, potom musíme zmeniť slovenský zákon o DPH tak, aby malí 

a strední podnikatelia nemuseli znášať toto ďalšie nezmyselné bremeno z DPH. 
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The double hit for unpaid SMEs 
 

When a Slovak firm invoices (with VAT) another Slovak business for its services, it must pay the VAT 

to the tax office, even if it cannot collect the money from its customer.  So in the case of Vahostav, 

any Slovak firms that had unpaid debts (subject to Slovak VAT), had a significant additional hit as 

they had to pay VAT most of which will never be paid by Vahostav. 

 

Let’s be clear, an unpaid debt from a large customer can be catastrophic for an SME. When you add 

the additional VAT burden, it is much worse.  It is simply not fair to make the SME pay the 

government’s share of the bad debt burden.  This is because firms act a tax collector for the 

government, when they charge and collect VAT. As they are collecting VAT on the government’s 

account, it is not fair that the firm suffers the loss when the debt is uncollectible.   

 

Under EU VAT rules it is possible to provide a VAT refund for bad debts that are not able to be 

collected. This is stated in the 6th EU VAT Directive, but has not been adopted in Slovak law like it 

has in other countries such as Czech Republic. This means that Slovak business suffers a significant 

additional tax burden when they have an uncollectible debt on which they charged Slovak VAT. In 

addition, the Slovak VAT law does not respect the EU & OECD VAT principle of neutrality which 

states that business should not in principle bear the burden of VAT. 

 

Slovak VAT registration is required for any business with an annual turnover of Euro 49,790 or more.  

If draft 2016 VAT law is enacted, it will allow business with a turnover of under Euro 75,000 to pay 

VAT on a cash basis. This means that VAT must only be paid to the tax office when the cash is 

received.  This will help a limited number of very small businesses with a turnover under Euro 

75,000.  However, as the turnover threshold is low, many SMEs will not qualify for this.  If we really 

wish to help protect SME’s when they suffer bad debts, then we must change the Slovak VAT law so 

that they don’t bear this additional unreasonable VAT burden. 

 


