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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

2/DPH/2019/IM 

Výpočet koeficientu podľa § 50 zákona o DPH a jeho použitie v nadväznosti  
na novelu zákona o DPH platnú od 01.01. 2019 

 
 
Dňa 01.01.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z.  
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktorý okrem iného mení 
spôsob výpočtu koeficientu podľa § 50 zákona o DPH, ktorý platiteľ používa pri výpočte pomernej výšky dane, 
ktorú si môže odpočítať z určitých  prijatých tovarov a služieb z dôvodu, že ich používa na plnenia, pri ktorých má 
nárok na odpočet dane a zároveň i na plnenia, pri ktorých nemôže odpočítať daň podľa § 49 ods. 3 zákona 
o DPH. 
Podľa nového znenia ustanovenia § 50 ods. 2 zákona o DPH sa pri výpočte koeficientu nebude vychádzať 
z dosiahnutých výnosov (príjmov) platiteľa za príslušné obdobie, ale koeficient sa vypočíta ako podiel,  
v ktorého čitateli je hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň 
odpočítateľná, a v ktorého menovateli je hodnota bez dane zo všetkých dodaných tovarov a služieb za 
kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádza hodnota z  

a) predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku, 
b) predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob, 
c) finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne, 
d) príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti. 
 
K tomuto ustanoveniu je doplnené prechodné ustanovenie § 85kg ods. 6 zákona o DPH, v ktorom sa 
uvádza, že koeficient podľa § 50 ods. 4 za kalendárny rok 2018 a za hospodársky rok, ktorý sa začal do 
31. decembra 2018, sa vypočíta podľa § 50 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2018. 
 
Z uvedených ustanovení vyplýva, že platiteľ, ktorého: 
 
1) účtovným obdobím je kalendárny rok, za účelom vysporiadania dane vypočíta koeficient podľa § 50 ods. 

4 zákona o DPH za kalendárny rok 2018 („celoročný“ koeficient za rok 2018) ako podiel, v ktorého 
čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok 2018, pri ktorých je daň 
odpočítateľná a v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za 
kalendárny rok, pričom do čitateľa a menovateľa koeficientu neuvádzajú výnosy (príjmy) z transakcií 
uvedených v § 50 ods. 2 písm. a) až d) zákona o DPH. Takto vypočítaný koeficient bude platiteľ používať aj 
v jednotlivých zdaňovacích obdobiach nasledujúceho kalendárneho roka 2019 pri „krátení“ vstupnej dane 
z prijatých tovarov a služieb, ktorých sa to týka. 

 
2) účtovným obdobím je hospodársky rok, ktorý sa začal do 31.12.2018 (napr. od 01.04.2018 do 

31.03.2019), za účelom vysporiadania dane vypočíta koeficient podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH za tento 
hospodársky rok ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb za 
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tento hospodársky rok, pri ktorých je daň odpočítateľná a v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) 
bez dane zo všetkých tovarov a služieb za tento hospodársky rok, pričom do čitateľa a menovateľa 
koeficientu neuvádza výnosy (príjmy) z transakcií uvedených v § 50 ods. 2 písm. a) až d) zákona o DPH. 
Takto vypočítaný koeficient bude platiteľ používať aj v jednotlivých zdaňovacích obdobiach nasledujúceho 
hospodárskeho roka pri „krátení“ vstupnej dane z prijatých tovarov a služieb, ktorých sa to týka. 

 
Podľa nového znenia ustanovenia § 50 ods. 2 zákona o DPH bude platiteľ postupovať, až keď za účelom 
vysporiadania dane bude počítať koeficient podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH za kalendárny rok 2019, resp. 
koeficient za hospodársky rok, ktorý začal po 31.12.2018 (napr. od 01.02.2019 do 31.01.2020). Čiže až pri 
výpočte týchto koeficientov bude vychádzať z hodnoty bez dane dodaných tovarov a služieb za príslušný 
kalendárny rok resp. za hospodársky rok a nebude pri výpočte koeficientu vychádzať z výnosov (príjmov) 
ako to bolo za predchádzajúceho znenia zákona o DPH. 
 
Týmto spôsobom bude postupovať aj platiteľ majúci účtovné obdobie kalendárny rok, ktorý sa v priebehu 
kalendárneho roka 2019 stane platiteľom alebo v tomto roku prestane byť platiteľom, a to za obdobie 
kalendárneho roka, v ktorom mal postavenie platiteľa. Taktiež týmto spôsobom bude postupovať aj platiteľ majúci 
účtovné obdobie hospodársky rok, ktorý začal po 31.12.2018, a v priebehu tohto hospodárskeho roka sa stane 
platiteľom alebo prestane byť platiteľom, a to za obdobie hospodárskeho roka, v ktorom mal postavenie platiteľa. 
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