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V skratke 

Prinášame vám informácie o dôležitých zmenách návrhu novely zákona o DPH, ktoré boli schválené 

Parlamentom a podpísané prezidentom SR dňa 9.10.2015.  Okrem zmien, o ktorých sme Vás už 

informovali v predchádzajúcich bulletinoch, do novely bolo doplnené samozdanenie v stavebnom 

priemysle.  

 
Dodanie stavieb a 
stavebných prác 

Novela Zákona o DPH  zavádza 
nový spôsob zdaňovania 
dodaní v sektore stavebníctva. 
Od 1.januára 2016 sa medzi 
dvomi platiteľmi DPH bude 
uplatňovať  tzv. tuzemské 
samozdanenie 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. 

Táto výnimka zo základného 
mechanizmu DPH  bola 
zavedená najmä s cieľom 
zlepšenia platobnej 
neschopnosti malých 
a stredných podnikateľov ako 
aj za účelom eliminovať daňové 

podvody v stavebníctve 
v podobe nárokovania si 
nadmerných odpočtov 
týkajúcich sa dodávok 
stavebných prác. 

Čo z toho vyplýva? 

V praxi uvedené znamená, že 
DPH z plnení v stavebníctve 
nebude štátu odvádzať  
dodávateľ ako v súčasnosti, ale 
hlavný odberateľ, ktorý  
dodávateľovi zaplatí cenu bez 
DPH. Je potrebné upozorniť, 
že táto zmena bude mať 
významný vplyv aj na 
platiteľov DPH, ktorí 
uskutočňujú oslobodené 
plnenia bez nároku na odpočet 
DPH, napr. banky, 
poisťovne. V prípade 
obstarania stavebných prác 
budú títo platitelia povinní 
odviesť štátu DPH avšak nárok 
na odpočet im nevznikne 
vzhľadom na uskutočňované 
finančné resp. poisťovacie 
služby, ktoré sú oslobodené od 
DPH. 

Prenos daňovej povinnosti na 
príjemcu stavebných prác sa 
bude uplatňovať aj v prípade 
obcí a miest, ktoré sú 
registrovanými platiteľmi DPH 
bez ohľadu na skutočnosť či 
stavebné práce obstarajú na 
verejnoprospešný účel alebo na 

účel svojho podnikania. Ak 
napr. stavebná firma (platiteľ 
DPH) opraví v obci záplavami 
zničenú miestnu komunikáciu, 
obec (platiteľ DPH) bude 
povinná odviesť DPH štátu. 

Nakoľko uvedený 
mechanizmus sa uplatní len na 
plnenia v stavebníctve dodané 
medzi dvoma platiteľmi, je 
v tejto súvislosti  potrebné 
venovať zvýšenú pozornosť 
overovaniu postavenia 
platiteľa DPH (napr. aj v 
zozname 
platiteľov dane zverejnenom 
na webovej stránke 
Finančného riaditeľstva).  

Zmena vo vykazovaní 
zjednodušených 
faktúr v sekcii 
B3 Kontrolného 
výkazu  

Vzhľadom na narastajúci počet 
daňových podvodov vo forme 
nárokovania si odpočtu DPH 
z tzv. zjednodušených faktúr 
(napr. doklad z ERP, 
podkladová časť diaľničnej 
nálepky) dochádza k zmene vo 
vykazovaní odpočtu z týchto 
faktúr v sekcii B3 Kontrolného 
výkazu.  Novela s účinnosťou 
od 1.apríla 2016 zavádza 
limit na uvádzanie
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podrobnejších údajov zo 
zjednodušených faktúr za jedno 
zdaňovacie obdobie.  Ak si platiteľ 
DPH bude chcieť uplatniť odpočet  
vo výške 3 000 EUR a viac, bude 
povinný uviesť detailnejšie údaje 
o dodávateľovi.  

Čo z toho vyplýva? 

Platitelia, ktorí budú uplatňovať 
DPH zo zjednodušených faktúr 
v sume menej ako 3 000 EUR 
uvedú príslušné údaje z týchto 
dokladov  v sekcii B3 Kontrolného 
výkazu kumulatívne jednou 
sumou ako v súčasnosti. Avšak, 
v prípade ak si platiteľ uplatní 
v zdaňovacom období odpočítanie 
zo zjednodušených faktúr 
vo výške 3 000 EUR a viac uvedie 
podrobnejšie údaje 
o dodávateľoch tovarov/ služieb, 
napr. identifikačné číslo pre DPH 
dodávateľa. 

Zavedenie zníženej 
sadzby DPH  
na vybrané druhy 
potravín 

Novela Zákona o DPH rozšíri 
okruh tovarov, pri dodaní ktorých 
sa bude uplatňovať znížená 
sadzba DPH. V súčasnosti sa 
znížená sadzba DPH vo výške 
DPH 10% aplikuje len na tovary 
vymedzené v Prílohe č. 7 Zákona 
o DPH (napr. lieky, knihy). 
S účinnosťou od 1.januára 2016 sa 
sadzba DPH vo výške 10%  začne 
uplatňovať aj na tzv.“ základné 
potraviny“. Potraviny 
podliehajúce 10% sadzbe DPH sú 
vymedzené číselným kódom 
Colného sadzobníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zvýšenie obratovej 
podmienky pri režime 
úhrady DPH po prijatí 
platby („cash 
accounting“) 

Ako sme Vás informovali 
vo vydaní bulletinu 3.júna 2015 
s účinnosťou od 1.januára  2016 
sa zavádza osobitná úprava 
uplatňovania DPH na základe 
prijatia platby za dodanie tovaru 
alebo služby. V rámci 
pozmeňovacích návrhov bolo 
poslancami navrhnuté zvýšenie 
obratovej podmienky z pôvodne 
navrhovaných 75 000 EUR 
na 100 000 EUR, čo umožní 
využívanie tohto osobitného 
režimu DPH viacerými platiteľmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PwC Bratislava PwC Košice 

Námestie 1. mája 18 Aupark Tower, Protifašistických bojovníkov 11 
815 32 Bratislava 040 01 Košice  
Tel.: +421 (0) 2 59350 111 Tel.: +421 (0) 55 3215 311  
Fax: +421 (0) 2 59350 222 Fax: +421 (0) 55 3215 322 
 
office.general@sk.pwc.com 
www.pwc.com/sk 
 

Porozprávajme sa 

Kontaktujte nás a zistite, ako môže toto vydanie ovplyvniť váš biznis: 
 

Todd Bradshaw 
Country Managing Partner 
Tel.: +421 (0) 2 59350 600 
todd.bradshaw@sk.pwc.com 

Christiana Serugová 
Partner, líder daňového oddelenia 
Tel.:+421  (0) 2 59350 614 
christiana.serugova@sk.pwc.com 

www.pwc.com/sk/dane 
 

Eva Fričová 
Senior manažér 
Tel.: +421 (0) 2 59350 613 
eva.fricova@sk.pwc.com 

Valéria Kadášová 
Senior manažér 
Tel.: +421 (0) 2 59350 626 
valeria.kadasova@sk.pwc.com 

Daniela Vojtková 
Manažér 
Tel.: +421 (0) 2 59350 779 
daniela.vojtkova@sk.pwc.com 

mailto:office.general@sk.pwc.com
http://www.pwc.com/sk
mailto:todd.bradshaw@sk.pwc.com
mailto:christiana.serugova@sk.pwc.com
mailto:eva.fricova@sk.pwc.com
mailto:valeria.kadasova@sk.pwc.com
mailto:daniela.vojtkova@sk.pwc.com


Indirect Tax Alert 

 
 
 

4 PwC 

Aktuálne v PwC 

Mohlo by vás zaujímať 

Za finančný rok 2015 narástli 

globálne tržby PwC o 10 % a 

zvýšili sa na 35,4 mld. USD 

Ide o najprudší nárast tržieb 
za posledných osem rokov 

Spoločnosť PwC vykázala za 
fiškálny rok ukončený 30. júna 
2015 celkové globálne hrubé tržby 
vo výške 35,4 mld. USD. Pri 
konštantných výmenných 
kurzoch vzrástli celkové globálne 
tržby PwC o 10 %. Je to výrazne 
viac než v predchádzajúcom roku 
a zároveň ide o najvýraznejší 
medziročný nárast, aký PwC 
zaznamenala od finančného roku 
2007. Nárast bol výrazný vo 
všetkých divíziách a vo všetkých 
geografických regiónoch. 

„Globálne podnikateľské 
prostredie naďalej zostáva veľkou 
výzvou vzhľadom na svoj nesúrodý 
ekonomický charakter, 
geopolitické záležitosti 
spôsobujúce neistoty pre biznis a 
intenzívny konkurenčný boj na 
trhu služieb. Napriek týmto 
výzvam zaznamenala PwC vo 
finančnom roku 2015 výnimočné 
výsledky: rast tržieb o 10 %, čím sa 
po prvýkrát dostali za hranicu 35 
mld. USD,” uviedol Dennis M. 
Nally, výkonný riaditeľ spoločnosti 
PricewaterhouseCoopers 
International Ltd.  

Vo finančnom roku 2015 dosiahol 
celkový počet zamestnancov 
208 000 a bol prijatý rekordný 
počet  absolventov - 24 000. 

 

Prečítajte si našu výročnú správu 
a zistite viac. 

 

 

Škola DPH 

Rozsiahle školenie pod vedením 
odborníkov z PwC, ktorí vás 
oboznámia prierezom DPH 
od A po Z 

Akadémia, vzdelávací inštitút PwC, 
vás srdečne pozýva na sériu 
daňových školení pod názvom 
Škola DPH, ktoré sa uskutočnia 
každý týždeň počas 7.10. - 11.11. 
v Bratislave. 

Séria školení pokrýva témy: 

 Základné princípy fungovania 

DPH 

 Dodanie tovaru 

 Dodanie služieb 

 Odpočítanie dane a oprava 

základu dane 

 Komplexný príklad 

 Colný modul 

Školenia sú určené pre všetkých, 
ktorí pracujú s DPH a potrebujú mať 
ucelený prehľad o fungovaní DPH, 
sú zodpovední za DPH priznania, 
účtovanie a odpočty DPH, 
vystavovanie faktúr a správne 
určenie DPH ošetrenia.  

Prečítajte si viac o jednotlivých 
školeniach a kontaktujte nás na  

www.pwcacademy.sk/registration 
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