Pripomienky členov Daňového výboru Americkej obchodnej komory v SR k novele zákona č. 222/2004 z.z. o dani z pridanej hodnoty
7 zásadných + 1 obyčajná
č.

1.

Pripomienka k:

Text pripomienky:

K bodu 3:
§ 50 ods. 2

Navrhujeme zmeniť znenie § 50 ods. 2 nasledovne:

(v nadväznosti
na bod 3 návrhu
novely zákona § 4 ods. 7)

Typ pripomienky:
Z – zásadná
O - obyčajná
O

„Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb za
kalendárny rok, pri ktorých daň je odpočítateľná, a v ktorého menovateli je hodnota bez dane zo všetkých
tovarov a služieb za kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu
neuvádza hodnota z
a) Predaja podniku .......“
Odôvodnenie:
V nadväznosti na navrhované znenie § 4 ods. 7, kde sa mení pojem výnos (príjem) navrhujeme adekvátne
zmeniť aj znenie § 50 ods. 2, aby sa dosiahol súlad v názvosloví.

2.

K bodu 5:
§ 8 ods. 3

V prvom rade (I) navrhujeme zvážiť formuláciu navrhovaného ustanovenia a zmeniť ho napr. nasledovne: Z
„....dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe tohto tovaru alebo
jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti, bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná,
považuje sa takéto dodanie tovaru alebo jeho súčasti za dodanie za protihodnotu v rozsahu odpočítanej
dane.“
V druhom rade zároveň navrhujeme zmeniť slovo „odpočítateľná“ za slovo „odpočítaná“.
Odôvodnenie:
(I) Zo samotného návrhu znenia tohto ustanovenia podľa nás nie je jasné, či jeho cieľom je, aby sa akýkoľvek
tovar, ktorý sa stal súčasťou iného tovaru považoval pri bezodplatných dodaniach platiteľa za dodanie tovaru
za protihodnotu, a to bez ohľadu na to, či pri tomto tovare (ktorý sa stal súčasťou iného tovaru) bola daň

odpočítaná, alebo nie. Teda, či má platiteľ povinnosť zdaniť celú hodnotu bezodplatného dodania aj keď
napr. z časti tovaru, ktorý sa stal súčasťou iného tovaru, daň odpočítaná nebola. Až zo znenia dôvodovej
správy vyplýva, že zámerom zákonodarcu je niečo úplne rozdielne, teda dodanenie len tej časti tovaru, pri
ktorom sa uplatnil odpočet.

3.

K bodu 7
§ 9a

(II) K zmene slova - túto zmenu navrhujeme z dôvodu, že zámerom ustanovenia nie je dodanenie
akéhokoľvek tovaru, pri ktorom daň je vo všeobecnosti odpočítateľná, ale len takého tovaru, kde daň bola
v skutočnosti odpočítaná.
Odporúčame do zákona zaviesť k definíciám jednoúčelových aj viacúčelových poukazov aj príklady, Z
poukazov, ktorých sa to určite bude týkať. Ak toto nebude možné navrhujeme poskytnúť bližšie vysvetlenie
definície poukazov spolu s príkladmi a pravidlami zaobchádzania s poukazmi formou metodického pokynu
alebo usmernenia.
Odôvodnenie:
Navrhované znenie ustanovenia zodpovedá zneniu uvedenému v Smernici Rady (EÚ) 2016/1065
o zaobchádzaní s poukazmi. Ustanovenie § 9a bude mať významný dopad na podnikateľov, ktorí vystavujú
alebo distribuujú poukazy.
Interpretácia pravidiel pre definíciu poukazov, ako aj rozlíšenie, či ide o jednoúčelové alebo viacúčelové
poukazy, nie je v súčasnosti jednoznačná a očakávame, že v praxi bude viesť k aplikačným a interpretačným
problémom. Je dôležité zabezpečiť správnu interpretáciu pravidiel prebratých zo smernice. Preto
odporúčame bližšie vysvetliť definície poukazov ako aj pravidlá zaobchádzania s poukazmi, najmä pre
zaradenie poukazu medzi jednoúčelový alebo viacúčelový, napríklad formou metodického pokynu alebo
usmernenia, za účelom odstránenia alebo minimalizácie nesprávnej interpretácie v praxi. V tejto súvislosti
navrhujeme čerpať aj z informácií z iných členských štátov, kde už majú poukazy ako také zavedené v DPH
zákonoch už dlhšie a existuje k nim relevantná literatúra (napr. UK, ČR)

4.

K §19

V par. 19 navrhujeme doplniť samostatný odstavec s nasledovným znením:

Z

„Daňová povinnosť pre platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, a ktorý je povinný platiť
daň v súlade s § 69 ods. 12 písm. j), vzniká najneskôr dňom prijatia platby za tovar alebo službu; vznik
daňovej povinnosti podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods.
1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby.”
Odôvodnenie:
Z aplikačnej praxe vyplýva, že v prípadoch prenosu daňovej povinnosti na prijímateľa - platiteľa DPH
v prípadoch uvedených v par. 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH – ďalej len „pri dodávkach v oblasti
stavebníctva“, nastávajú veľmi často situácie, kedy dodávatelia – platitelia DPH uskutočnia dodávku,
pričom faktúru nevystavia v lehote stanovenej v zákone o DPH alebo vôbec, keďže dodávatelia nie sú
osobou povinnou platiť DPH. Až následne po urgenciách zo strany prijímateľa dodávky v oblasti
stavebníctva, ktorému vzniká daňová povinnosť vo všeobecnosti dňom dodania bez ohľadu na to, či má
k dispozícii faktúru alebo nie, dôjde k vystaveniu faktúry dodávateľom, na ktorej je uvedený dátum dodania
a dátum vystavenia spätne – častokrát s časovým posunom niekoľko mesiacov. V tomto prípade je
prijímateľ povinný podať dodatočné DPH priznanie za obdobie, kedy nastal „deň dodania“, v ktorom uvedie
a odvedie DPH na výstupe. V prípade, že príjemca plnenia nemá nárok na odpočítanie DPH, takto dodatočne
odvedená DPH na výstupe formou dodatočného DPH priznania vedie automaticky k penalizácii zo strany
správcu dane. Pri vysokej hodnote prijímaných dodávok v oblasti stavebníctva a opakovane, sú prijímatelia
opakovane penalizovaní za pochybenia na strane dodávateľa.
Z uvedeného dôvodu sa stanovuje určiť ako deň vzniku daňovej povinnosti pre prijímateľa najneskôr deň
prijatia platby za tovar alebo službu, ktoré sú alebo majú byť dodané v prípadoch definovaných v par. 69
ods. 12 písm. j) zákona o DPH, čo umožňuje aj Smernica Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o
spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Podľa článku 66 písm. b)
Smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov môžu členské štáty stanoviť odchylne od článkov 63, 64 a 65, že pri niektorých
transakciách alebo niektorých kategóriách zdaniteľných osôb daňová povinnosť vzniká najneskôr v deň
prijatia platby.
Akceptovanie tejto pripomienky doplnením vyššieho ustanovenia do zákona o DPH sa zabezpečí zlepšenie
podnikateľského prostredia, zníženie administratívnej záťaže z dôvodu podávania dodatočných DPH

priznaní a dodatočných kontrolných výkazov, ako aj zvýšenie právnej istoty pre subjekty podnikajúce
predovšetkým v oblasti stavebníctva.
5.

K bodu 18
§ 38 ods. 1,

Navrhujeme v znení § 38 ods. 1 ponechať vypustené slová „alebo jej časti“.

Z

Odôvodnenie:
Z dôvodovej správy vyplýva, že sa to dotýka aj časti stavby, takže k tomuto vypusteniu došlo pravdepodobne
nedopatrením.
6.

K bodu 18
§ 38 ods. 1,
bod b)

Navrhujeme zmeniť znenie tohto ustanovenia za bodkočiarkou na „hodnotou stavby pred začatím Z
stavebných prác sa na účely tohto odseku rozumie trhová hodnota na voľnom trhu v čase pred začatím
stavebných prác“.
Odôvodnenie:
Túto zmenu navrhujeme z nasledovných dôvodov:
1. Nejasný výklad „porovnateľná stavba“ a s tým súvisiace praktické problémy pri určovaní takejto
porovnateľnej stavby (napr. aké kritériá sa majú brať do úvahy pri tom, čo je porovnateľnou
stavbou),
2. Zosúladenie so znením v § 22 ods. 8, nakoľko rozumieme, že porovnateľnou stavbou sa má na mysli
práve trhová hodnota stavby. Pojem trhová hodnota je navyše už v zákone definovaná (§ 22 ods. 8).

7.

K bodu 28
§ 69 ods. 12
písm. f) a g)

Navrhujeme upraviť znenie na „okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra Z
podľa § 74 ods. 3, písm. a) a b)“.
Odôvodnenie:
Do § 74 ods. 3 patria v písmene c) aj opravné doklady, čo by mohlo priniesť praktické problémy pri ich
vystavovaní a uplatňovaní daňového režimu. Pri opravných dokladoch by sa malo postupovať pri aplikácii
DPH tak, ako to bolo v pôvodnom doklade, ku ktorému sa opravný doklad vyhotovuje – ak pôvodný doklad
obsahoval DPH, tak aj opravný ju má obsahovať, ale ak pri pôvodnom doklade bolo aplikované prenesenie
daňovej povinnosti, potom aj opravný doklad musí byť s prenesením daňovej povinnosti.

8.

K bodu 36
§ 85kg ods. 4

Navrhujeme spresniť, čo v prípade, ak zmluva je uzatvorená do 31.decembra 2018, ale dodatok k nej po Z
1.1.2019.
Odôvodnenie:
Nie je zrejmé z ustanovenia zákona, či sa takáto zmena týka aj prípadného dodatku ku zmluve.

