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 Novinky a zmeny v oblasti DPH a 
daňového poriadku 
24. novembra, vydanie 5/2015 

V skratke 

V aktuálnom vydaní uvádzame prehľad významných zmien v konečnom znení, ktoré sa menia novelou 

zákona o DPH účinnou od 1. januára 2016 a 1. apríla 2016. O týchto zmenách sme vás už predbežne 

informovali v predchádzajúcich vydaniach. Zároveň vám prinášame prehľad dôležitých zmien 

v súvislosti so sankciami, ktoré sa upravujú novelou daňového poriadku. Výpočet a výška sankcií sa 

mení od 1. januára 2016.   

 
Hlavné zmeny v 
oblasti DPH účinné 
od 1. januára 2016 

Veľmi významnou zmenou je 

zavedenie tzv. osobitnej 

úpravy uplatňovania dane 

dodávateľom na základe 

prijatia platby za dodanie 

tovaru alebo služby („cash 

accounting“). Zavedením 

tejto úpravy sa posunie 

povinnosť zaplatiť štátu DPH 

do momentu, kedy 

dodávateľovi jeho odberateľ 

zaplatí za dodané plnenie.  

Osobitnú schému budú môcť 
uplatňovať len tuzemskí 
platitelia DPH (t.j. platitelia 
so sídlom, miestom 
podnikania, prevádzkárňou 
na Slovensku).  

Daňová povinnosť vzniká 
dodávateľovi tovarov alebo 
služieb dňom prijatia platby za 
tovar alebo službu, pričom 
takémuto platiteľov vzniká 
nárok na odpočet zo všetkých 

vstupov len momentom 
zaplatenia faktúry, a to 
bez ohľadu na to, či jeho 
dodávateľ uplatňuje osobitnú 
schému alebo nie. 

Právo na odpočet DPH na 
vstupe odberateľom, ktorý 
dostane faktúru od dodávateľa 
uplatňujúceho túto úpravu, 
vzniká dňom zaplatenia 
za tovar alebo služby 
dodávateľovi, resp. keď vzniká 
daňová povinnosť 
dodávateľovi. Ak sa zaplatí len 
časť faktúry, vzniká právo 
na odpočet pomerne len 
do výšky zaplatenej dane.  

Viac informácii o tejto zmene 
nájdete v predchádzajúcich 
bulletinoch zo 16. februára 
2015, 3. júna 2015 a 13. 
októbra 2015. 

Podstatnou zmenou je 
ustanovenie prenosu 
daňovej povinnosti 
na príjemcu plnenia 
pri tuzemskom dodaní 
akéhokoľvek tovaru 

zahraničnou osobou 
tuzemskému 
podnikateľovi.  

Zahraničné spoločnosti, ktoré 
budú uskutočňovať v SR len 
tuzemské dodávky 
podliehajúce tuzemskému 
samozdaneniu, sa v tuzemsku 
nebudú musieť registrovať 
na DPH. Ak sú už registrovaní, 
nebudú mať nárok na odpočet 
vstupnej DPH súvisiacej 
s týmito predajmi 
prostredníctvom slovenského 
priznania k DPH. Vrátenie 
slovenskej DPH si budú môcť 
nárokovať prostredníctvom 
žiadosti o vrátenie DPH 
formou refundácie 
pre zahraničné osoby 
za predpokladu, že splnia 
zákonom stanovené 
podmienky. 

Detailnejšie informácie 
v súvislosti s touto zmenou si 
prečítate v predchádzajúcom 
bulletine z 3. júna 2015.
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Ďalšou významnou zmenou je 

uplatňovanie tzv. tuzemského 

samozdanenia v sektore 

stavebníctva, ktoré sa bude 

uplatňovať medzi dvomi 

platiteľmi DPH v prípade: 

 dodania stavebných prác, 

 dodania stavieb alebo ich častí 
na základe zmluvy o dielo 
alebo inej obdobnej zmluvy, 

 dodania tovaru s montážou 
alebo inštaláciou, ak montáž 
alebo inštalácia bude spĺňať 
charakter stavebných prác. 

Pri poskytnutí týchto plnení 
dodávateľ neuplatní DPH 
na faktúre, ale povinnosť 
odvedenia DPH bude prenesená 
na príjemcu (platiteľa DPH), 
ktorý si môže súčasne po splnení 
zákonných podmienok uplatniť 
nárok na odpočet. 

Viac informácii nájdete 
v bulletine z 13. októbra 2015. 

Rozširuje sa okruh tovarov, 

pri dodaní ktorých sa bude 

uplatňovať znížená sadzba 

DPH (10 %) o tzv. základné 

potraviny, akými sú napríklad 

mäso, mlieko, chlieb a pod. Tieto 

potraviny sú vymedzené číselným 

kódom Colného sadzobníka. 

Nezaplatenie zábezpeky 

pri dobrovoľnej registrácii 

v zákonom ustanovenej lehote 

viac nebude dôvodom 

na zamietnutie žiadosti 

o registráciu. Zábezpeku bude 

správca dane vymáhať spôsobom 

podľa osobitného predpisu ako 

daňový nedoplatok. 

Ruší sa povinnosť zložiť 

zábezpeku pre DPH 

tuzemských osôb, ktoré žiadajú 

o dobrovoľnú DPH 

registráciu a zatiaľ vykonávajú 

len prípravnú činnosť na 

podnikanie. 

Ustanovuje sa 30-dňová lehota 

pre správcu dane, aby vykonal 

zmenu osvedčenia o registrácii 

pre DPH, pokiaľ sú splnené 

podmienky na zmenu registrácie 

pre DPH z tuzemskej osoby na 

zahraničnú alebo naopak. 

Spoločnosť, ktorá sa 

zúčastňuje trojstranného 

obchodu (tzv. triangulácie) ako 

prostredník (prvý odberateľ) 

nebude môcť byť pre účely 

uplatnenia tohto režimu 

registrovaná pre DPH v členskom 

štáte prvého dodávateľa, teda 

v krajine, odkiaľ bude tovar 

prepravený finálnemu 

zákazníkovi.  

Zavádza sa možnosť odpočtu 

DPH za určitých podmienok 

z tovarov a aj zo služieb (napr. 

poradenstvo, právne služby 

a pod.) nakúpených 

podnikateľom pred registráciu 

pre DPH. 

Ustanovuje sa povinnosť pre 

žiadateľov o vrátenie dane 

z iného členského štátu, prípadne 

z tretieho štátu oznámiť 

daňovému úradu skutočnosť, že 

po podaní predmetnej žiadosti 

dostali od svojho dodávateľa 

doklad o znížení ceny, resp. vrátiť 

príslušnú čiastku DPH, ak už bola 

daň na základe žiadosti vrátená. 

Pre spoločnosti z nečlenských 

štátov sa zavádza možnosť 

podať žiadať o vrátenie dane 

aj za obdobie kalendárneho 

polroka, po splnení určitých 

podmienok. 

Zmierňujú sa podmienky 

na zrýchlenie nadmerného 

odpočtu tým, že sa skracuje 

doba na posudzovanie 

vzniknutých nedoplatkov z 12 na 

6 mesiacov a zároveň tým, že na 

nedoplatky do 1 000 eur sa 

nebude prihliadať. 

Skracuje sa prekluzívna 
lehota v súvislosti s vrátením 
nadmerného odpočtu zo šiestich 
na tri mesiace. Ak platiteľ 
neumožní vykonať daňovú 
kontrolu do troch mesiacov odo 
dňa jej začatia, nárok na vrátenie 
nadmerného odpočtu zaniká 

posledným dňom tohto tretieho 
mesiaca. 

Hlavné zmeny v oblasti 
DPH účinné od 1. apríla 
2016 

Zavádza sa zmena vo 
vykazovaní odpočtu DPH zo 
zjednodušených faktúr v 
sekcii B3 Kontrolného 
výkazu. Ak si platiteľ bude chcieť 
uplatniť odpočet z týchto faktúr 
vo výške 3 000 eur a viac, bude 
musieť uviesť detailnejšie 
informácie o dodávateľovi.  

Čo z toho vyplýva? 

Novelou zákona o DPH sa 
zavádza niekoľko významných 
zmien. Medzi najdôležitejšie patrí 
uplatňovanie samozdanenia v 
stavebnom sektore a pri 
tuzemských dodávkach tovaru 
uskutočňovaných zahraničnými 
spoločnosťami ako aj zavedenie 
osobitnej úpravy uplatňovania 
dane na základe prijatia platby. 
Ako sme vás už informovali, tieto 
zmeny môžu mať významný vplyv 
na cash-flow spoločností a na 
odpočet DPH.  

Hlavné zmeny 
v daňovom poriadku 
účinné od 1. januára 
2016 

V súčasnosti sa pokuty 
za dodatočnú daňovú povinnosť, 
zníženie nadmerného odpočtu 
(ďalej len dodatočná daňová 
povinnosť) vyrubia vo fixnej výške 
5% z tejto dodatočnej daňovej 
povinnosti v prípade, ak subjekt 
prizná dodatočnú daňovú 
povinnosť podaním dodatočného 
daňového priznania. Ak 
dodatočnú daňovú povinnosť 
vymeria daňový úrad, je výška 
pokuty počítaná ako 10% 
z dodatočnej daňovej povinnosti.  

Od 1. januára 2016 bude 
výška pokút závisieť od 
časového intervalu, ktorý 
uplynul od lehoty na podanie 
riadneho daňového priznania do 
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dňa podania dodatočného 
daňového priznania alebo do dňa 
začatia daňovej kontroly.  

Výpočet a výška pokút bude 
od 1. januára 2016 
nasledovná: 

 3% ročne v prípade priznania 
dodatočnej daňovej povinnosti 
cez dodatočné daňové 
priznanie; 

 7% ročne v prípade priznania 
dodatočnej daňovej povinnosti 
do 15 dní od oznámenia 
o otvorení daňovej kontroly 
(tzv. „self-disclosure“); 

 10% ročne, ak dodatočnú 
daňovú povinnosť vymeria 
daňový úrad počas daňovej 
kontroly.  

Pokuta sa vyrubí najmenej 
vo výške 1% z vyrubenej sumy, 
najviac však do výšky 100% 
vyrubenej sumy. Zavádza sa aj 
systém úhrnnej pokuty, v prípade 
viac ako jedného správneho 
deliktu.  

Čo z toho vyplýva? 

Od 1. januára 2016 sa výrazne 
zmení mechanizmus počítania 
sankcií, nakoľko do výpočtu výšky 
pokút za dodatočnú daňovú 
povinnosť bude vchádzať časový 
interval. Táto zmena môže 
zreteľne ovplyvniť výšku pokút 
v závislosti od uplynutého 
časového intervalu a spôsobu, 
akým došlo k vykázaniu 
dodatočnej daňovej povinnosti. 
Doteraz neexistovala ani možnosť 
podať dodatočné daňové 
priznanie, ak už začala daňová 
kontrola.

Ministerstvo Financií 
Slovenskej republiky 
vydalo a uverejnilo dňa 
2. novembra 2015 
vo Finančnom 
spravodajcovi 
aktualizované poučenie 
na vyplnenie daňového 
priznania k DPH. 
V novom poučení sú 
reflektované 
legislatívne zmeny 
v zákone o DPH 
s účinnosťou 
od 1. januára 2016. 
Tlačivo daňového 
priznania k DPH sa 
nemení. 
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Aktuálne v PwC 

Mohlo by vás zaujímať 

Štúdia Paying Taxes 2016: 

Daňové zaťaženie podnikov 
na Slovensku o 10 
percentuálnych bodov 
vyššie ako celosvetový 
priemer i priemer 
EÚ & EFTA, ale 
elektronizácia daňovej 
správy posunula Slovensko 
v hodnotení systému 
platenia daní o 27 priečok 
vpred 

Už 10 rokov zaznamenávajú firmy 
vo svete znižovanie úrovne daňových 
nákladov i administratívnej 
náročnosti platenia daní, tentokrát 
najmä pod vplyvom elektronizácie 
daňovej správy. 

Podľa výsledkov 10. ročníka štúdie 
Paying Taxes, ktorú vydala skupina 
Svetovej banky a PwC sa 
elektronizácia daňovej správy stala 
najčastejšou reformou daňových 
systémov vo svete v uplynulom roku. 
Štúdia uvádza, že v medziročnom 
porovnaní sa zjednodušilo platenie 
daní u stredne veľkých spoločností 
vo všetkých častiach sveta, avšak 
nastal posun od znižovania daní 
k zavádzaniu technológií, ktoré 
uľahčujú plnenie daňových 
povinností.  

Daňové zaťaženie modelovej 
spoločnosti v celosvetovom priemere 
je podľa tohtoročných výsledkov 
na úrovni 40,8 % zisku, čo je len 0,1 
% pokles v porovnaní s minulým 
rokom. Mierne sa znižuje aj počet 
daňových platieb na 25,6 a čas, ktorý 
priemerná spoločnosť potrebuje na 
splnenie svojich daňových povinností 
na 261 hodín ročne. Tento trend je 
badateľný každý rok počas celého 
desaťročného obdobia realizácie  
štúdie Paying Taxes, pričom čas 
plnenia daňových povinností sa 
za 10 rokov v priemere znížil 
o 61 hodín a počet daňových platieb 
o 8,2 najmä vďaka zavádzaniu a 
vylepšovaniu elektronizácie systémov 
podávania daňových priznaní a 
platenia daní.   

Elektronizácia daňovej správy má 
v posledných rokoch veľmi významný 
vplyv na celkové hodnotenie 
daňových systémov. Pre porovnanie, 
v roku 2014 malo už 84 krajín 

zavedený úplný elektronický systém 
podávania daňových priznaní a 
výberu daní, pričom v roku 2005 ich 
bolo len 46. Aj vďaka tomu sa podiel 
krajín, v ktorých trvá splnenie 
daňových povinností menej ako 
300 hodín, za desať rokov zvýšil 
zo 60 % na 74 %. Elektronizácia bola 
v rokoch 2010 až 2014 najčastejšou 
daňovou reformou ovplyvňujúcou 
postavenie jednotlivých krajín 
v rebríčku, pričom v rokoch 2004 až 
2009 to bolo najmä znižovanie daní 
z príjmov právnických osôb.  

Prečítajte si 
viac v štúdií 
Paying Taxes 
2016. 

 

 

 

 

 

Pozývame vás na daňové 
školenie v košickej 
kancelárií PwC  

Školenie je zamerané na témy: 
Zmeny v dani z príjmov právnických 
osôb od 1.1.2015 a Colné suspenzie a 
colné kvóty 

Na školení sa dozviete dôležité 
informácie potrebné pre zostavenie 
daňového priznania za rok 2015. 
Priblížime tiež možnosti 
optimalizácie colných platieb a 
prinesieme informácie o tom, ako si 
uplatniť návrh na dočasné 
pozastavenie ciel. 

Školenie sa uskutoční v pondelok 
7. decembra 2015 od 9.00 
do 13.00 v priestoroch košickej 
kancelárie PwC. Bližšie informácie 
o programe seminára nájdete na 
našej stránke 
www.pwcacademy.sk/registration, 
kde sa môžete registrovať.  

Počet účastníckych miest je 
limitovaný. 

Otvárame pre vás nové 
Business skills programy 

PwC Akadémia uvádza na trh 
jedinečný tréningový program 
na rozvoj mäkkých zručností 
relevantných pre biznis 
prostredie.  

Neponúkame tradičné „soft skill” 
kurzy, ponúkame vám Business skills 
programy.  

Našou ambíciou je stimulovať lepšie 
pracovné výsledky účastníkov 
programov  prostredníctvom 
kombinovania učenia sa a práce.  

Každý program trvá 4-8 týždňov 
a pozostáva z viacerých častí. Prvá 
časť zahŕňa individuálne aktivity, 
pričom si účastníci sami určia, kedy 
sa učeniu budú venovať, a preto môžu 
program ľahko skombinovať so 
svojou prácou. Druhá časť je 
workshop, teda nácvik v modelových 
situáciách. Posledná časť programu 
poskytuje priestor na to, aby účastníci 
cielene a vedome uplatňovali naučené 
v ich reálnom prostredí, my ich v tom 
budeme podporovať a stimulovať.  

Do programu sme vybrali témy,  ktoré 
sú pre zamestnancov a pre biznis 
skutočne relevantné a napomôžu 
zlepšovať efektívnosť a výsledky 
jednotlivcov a tým aj celých tímov 
a firiem: 

 Manažérske zručnosti (Koučing 
pre manažérov, Manažment 
zmien, Manažovanie energií, 
Konzultantský prístup v internej 
role, Jedinečné šaolinské kurzy 
a iné) 

 Komunikačné zručnosti 
(Asertívna komunikácia, 
Umenie presvedčiť, EQ, 
Vizuálna komunikácia a iné) 

 Analytické zručnosti (Kritické 
myslenie, Kreativita v biznise, 
Nechcem dáta chcem 
informácie,  Rozhodovanie,  Log
ické argumentovanie a iné) 

 Programy zamerané na riadenie 
tímov, talentov a interných 
trénerov 

Výhodou je, že náklady na túto formu 
vzdelávania máte plne pod kontrolou, 
vy sa rozhodujete, koľko ľudí 
do jednotlivých programov 
nominujete, nie však viac ako 15.  

Vy najlepšie poznáte vaše potreby. 
Radi sa s vami o nich porozprávame a 
navrhneme riešenie presne podľa 
vašich predstáv. Kontaktujte nás 
a radi vám povieme viac: 
academy.pwc@sk.pwc.com 
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