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Informácia k oznámeniu začatia uplatňovania  
osobitnej úpravy na základe 

prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH 
(aktualizácia v nadväznosti na novelu zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2018) 

 
 
Zákonom č. 268/2015 Z. z. bola s účinnosťou od 1.1.2016 do zákona o DPH ustanovením § 68d zavedená 
osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru a služby (ďalej len osobitná 
úprava). Podľa tejto úpravy platiteľovi – dodávateľovi nevznikne daňová povinnosť dňom dodania tovaru 
resp. služby, ale vznikne až v momente, kedy prijme za dodaný tovar alebo za poskytnutú službu platbu. 
Zákonom č. 334/2017 Z. z., ktorý novelizoval zákon o DPH s účinnosťou od 1.1. 2018, sa naviac doplnilo, že ak 
platiteľ uplatňujúci túto osobitnú úpravu postúpi pohľadávku, daňová povinnosť vzniká dňom postúpenia 
pohľadávky a základom dane je cena bez dane požadovaná za dodaný tovar alebo službu. 
 
Uplatňovanie osobitnej úpravy je možné len pri dodaní tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú 
uskutočnené za protihodnotu a pri ktorých je osobou povinnou platiť daň dodávateľ tovaru alebo služby okrem 
dodania tovarov a služieb podľa § 43 a § 47 zákona o DPH, t.j. uplatňuje sa len v prípadoch, keď platiteľ- 
dodávateľ v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH k cene tovaru alebo služby uplatňuje 10% resp. 20% DPH. 
 
Osobitná úprava je dobrovoľná úprava, pre uplatňovanie ktorej sa môže platiteľ rozhodnúť, ak spĺňa 
nasledovné podmienky: 

1. je platiteľom DPH registrovaným podľa § 4 zákona o DPH, 
2. za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000 eur (prípadne žiadny obrat, ak ide  

o novoregistrovaného platiteľa) a odôvodnene predpokladá, že tento obrat nedosiahne ani  
v prebiehajúcom kalendárnom roku, 

3. nebol na neho vyhlásený konkurz alebo nevstúpil do likvidácie. 
 
Podľa § 68d ods. 2 zákona o DPH platiteľ, ktorý spĺňa citované podmienky a rozhodol sa uplatňovať 
osobitnú úpravu, uplatňuje ju od prvého dňa zdaňovacieho obdobia. Dátum začatia osobitnej úpravy 
platiteľ písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začal 
uplatňovať osobitnú úpravu. 
 
Dátum začatia osobitnej úpravy a lehota na oznámenie: 
 
Príklad č. 1 
Platiteľ, ktorý má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac a spĺňa príslušné podmienky, sa rozhodol uplatňovať 
osobitnú úpravu od 01.02.2018 
 
Postup: Platiteľ je povinný dátum začatia osobitnej úpravy písomne oznámiť daňovému úradu najneskôr do 
28.02. 2018. Platiteľ je zároveň povinný na faktúry vyhotovené: 
- za dodávky tovarov alebo služieb v tuzemsku uskutočnené od 01.02.2018, 
- za prijaté zálohy – preddavky od 01.02.2018, pri ktorých uplatňuje k cene DPH podľa § 69 ods. 1 zákona  

o DPH, uvádzať zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu: „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Túto 
slovnú informáciu nemusí uvádzať na zjednodušenej faktúre podľa § 74 ods. 3 písm. a) a b), ktorá je 
vyhotovená oproti prijatej platbe. 
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Príklad č. 2 
Platiteľ, ktorý má zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok a spĺňa príslušné podmienky sa rozhodol uplatňovať 
osobitnú úpravu od 01.01. 2018. 
 
Postup: Platiteľ je povinný dátum začatia osobitnej úpravy písomne oznámiť daňovému úradu najneskôr do 
31.01. 2018. Platiteľ je zároveň povinný na faktúry vyhotovené: 
- za realizované dodávky tovarov alebo služieb v tuzemsku od 01.01.2018, 
- za prijaté zálohy – preddavky od 01.01.2018, pri ktorých uplatňuje k cene DPH podľa § 69 ods. 1 zákona  

o DPH, uvádzať zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu: „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Túto 
slovnú informáciu nemusí uvádzať na zjednodušenej faktúre podľa § 74 ods. 3 písm. a) a b), ktorá je 
vyhotovená oproti prijatej platbe. 

 
Príklad č. 3 
Platiteľ, ktorý má zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok a spĺňa príslušné podmienky uvažuje, že by začal 
uplatňovať osobitnú úpravu od 01.03.2018. 
 
Postup: Vzhľadom k tomu, že osobitnú úpravu je možné uplatňovať len od prvého dňa zdaňovacieho obdobia, 
platiteľ, ktorý má zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok môže začať uplatňovať osobitnú úpravu len od 01.01., 
alebo od 01.04., alebo od 01.07., alebo od 01.10. príslušného kalendárneho roka. Z uvedeného vyplýva, že od 
01.03.2018 nemôže predmetný platiteľ uplatňovať osobitnú úpravu, ale až od 01.04.2018. 
 
Spôsob oznámenia: 
 
Platiteľ dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy oznámi daňovému úradu prostredníctvom elektronického 
formulára, ktorý sa nachádza v Katalógu elektronických formulárov/Správa daní/DPH/Oznámenie o uplatňovaní 
osobitnej úpravy/ v osobnej internetovej zóne platiteľa na portáli Finančnej správy SR. 
 
Na základe § 14 zákona o správe daní (daňový poriadok) „Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy“ je platiteľ 
povinný doručiť finančnej správe výlučne elektronickými prostriedkami. Skutočnosť, že zákon o DPH stanovil 
jednoznačnú povinnosť podať predmetné oznámenie písomne znamená, že nie je možné zo strany platiteľa 
splniť si túto povinnosť ústnym oznámením do zápisnice u správcu dane podľa § 19 zákona č. 563/2009 Z. z.  
o správe daní (daňový poriadok). 
V zmysle § 52 ods. 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) FR SR na svojom webovom 
sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej 
úpravy podľa zákona o DPH. V zozname sa uvádza meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo 
miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej 
sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia 
a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy 
skončilo. 
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