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Informácia o postupe osoby, ktorá nie je platiteľom DPH, keď v podanom daňovom 

priznaní k DPH vykáže daň v sume nižšej ako 5 eur vrátane 
 
 
V nadväznosti na novelu zákona o DPH účinnú od 1.1.2016 uverejnenú v Zbierke zákonov č. 268/2015 upravilo 
MF SR Poučenie na vyplnenie daňového priznania uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2015 (ďalej len 
Poučenie), ktoré sa nachádza na webovej stránke http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10209. 
 
Poznámka: Predmetné Poučenie bolo platné do 31.12.2017 a od 1.1.2018 je platné Poučenie na vyplnenie 
daňového priznania k DPH, ktoré bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi 2017 (príspevok č. 22) na 
webovej stránke http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11330. 
 
V súvislosti s častými otázkami daňových subjektov ohľadom platenia dane, ak daň nie je viac ako 5 eur, bola do 
Poučenia doplnená poznámka k riadku 34, v ktorom sa uvádza vlastná daňová povinnosť na úhradu. Predmetná 
poznámka znie: Osoba, ktorá nie je platiteľom dane a podáva daňové priznanie podľa § 78 ods. 3 zákona, nie je 
povinná zaplatiť vykázanú daň na úhradu, ak jej výška nepresiahne 5 eur. 
 
Podľa ustanovenia § 78 ods. 3 zákona o DPH ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň 
(§69), je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom 
vznikla daňová povinnosť a v tej istej lehote zaplatiť daň. Osoba, ktorá nie je platiteľom, nie je povinná zaplatiť 
daň, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur. 
 
Zo znenia § 78 ods. 3 zákona o DPH a z doplnenej poznámky k riadku k 34 daňového priznania vyplýva, že ak 
osoba, ktorá nie je platiteľom dane, v podanom daňovom priznaní podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH vykáže  
v riadku 34 vlastnú daňovú povinnosť v sume nižšej ako 5 eur vrátane, túto sumu dane nemá povinnosť uhradiť. 
 
K uvedenému uvádzame, že týmto spôsobom bola povinná dotknutá osoba postupovať už od 1.1.2014, 
t.j. doplnená poznámka v Poučení nemení doterajší postup, len ho lepšie vysvetľuje. 
 
Príklad: 
Slovenskému podnikateľovi, registrovanému na DPH podľa § 7a zákona o DPH, bola dňa 13.3.2018 dodaná 
reklamná služba od zdaniteľnej osoby z ČR, registrovanej pre daň v ČR, v hodnote 22 eur bez DPH. Miesto 
dodania predmetnej služby sa posúdi podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH (kde má miesto usadenia odberateľ). 
Týmto miestom je tuzemsko. Podnikateľovi registrovanému podľa § 7a zákona o DPH vznikla povinnosť platiť 
daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH dňom dodania služby. Daň z prijatej cezhraničnej služby je vo výške 4,40 
eur. Podnikateľ má povinnosť podať daňové priznanie k DPH do 25.4.2018, v ktorom okrem iného uvedie do 
riadkov 31 a 34 zhodnú sumu 4,40 eur, avšak uvedenú sumu neuhradí daňovému úradu. 
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