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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

3/DPH/2019/IM 

Nájom bytu, rodinného domu a nájom apartmánu v bytovom dome  
alebo ich častí od 01.01.2019 

 

 

Dňom 01.01.2019 platí nové znenie ustanovenia § 38 ods. 5 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktoré prináša zásadnú zmenu v tom, že 
obmedzuje právo voľby na zdanenie prenájmu niektorých nehnuteľností, ktoré sú určené na bývanie. Podľa 
citovaného ustanovenia platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže 
rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu 
apartmánu v bytovom dome alebo ich častí. V spojitosti s § 38 ods. 3 zákona o DPH to znamená, že ak 
platiteľ prenajme nehnuteľnosť alebo jej časť (napr. montážnu halu, administratívnu budovu, hotel, kanceláriu, 
nebytový priestor, ornú pôdu zdaniteľnej osobe (napr. živnostníkovi, obchodnej spoločnosti), potom nájomné 
bude účtovať s oslobodením od dane, alebo sa môže rozhodnúť, že nájom voči tomuto nájomcovi bude zdaňovať 
(takýto postup bol platný aj do 31.12.2018); ale ak platiteľ prenajme byt, rodinný dom, apartmán v bytovom dome 
alebo ich časti, bude môcť nájomné účtovať len s oslobodením od dane, nebude sa už môcť rozhodnúť nájomné 
účtovať s 20 % DPH i napriek tomu, že nájomcom bude zdaniteľná osoba. 
 
K citovanému ustanoveniu sa vzťahuje prechodné ustanovenie § 85kg ods. 5 zákona o DPH, v ktorom sa 
uvádza, že ustanovenie § 38 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa vzťahuje na zmluvu o nájme 
nehnuteľnosti uzavretú po 31. decembri 2018, na základe ktorej bola nehnuteľnosť odovzdaná do 
užívania po 31. decembri 2018. Z uvedeného plynie, že ak platiteľ zmluvu o nájme bytu, rodinného domu, 
apartmánu v bytovom dome alebo ich častí uzavrel s nájomcom - zdaniteľnou osobou pred 01.01.2019, na 
základe ktorej predmetná nehnuteľnosť bola odovzdaná do užívania pred 01.01.2019, potom platiteľ naďalej, t. j. 
i po 01.01.2019 sa môže rozhodnúť nájom týchto nehnuteľností voči tomuto nájomcovi zdaňovať alebo nájom  
bude účtovať s oslobodením od dane. 
 
Príklady: 
 
Príklad č. 1: 
Prenajímateľ (platiteľ) dňa 05.01.2019 uzavrel s iným platiteľom dane nájomnú zmluvu na nájom bytu so 
začiatkom nájmu od 15.01.2019 do 31.12.2020. Môže prenajímateľ daný nájom fakturovať nájomcovi s 20 % 
DPH? 
Riešenie: 
Nie, vzhľadom k tomu, že nájomná zmluva bola uzavretá po 31.12.2018, taktiež byt bol odovzdaný nájomcovi po 
tomto dátume, prenajímateľ nájom bytu môže fakturovať len oslobodený od dane. 
 
Príklad č. 2: 
Prenajímateľ (platiteľ) v roku 2016 uzavrel s cestovnou kanceláriou nájomnú zmluvu na nájom rodinného  domu 
so začiatkom nájmu od 01.07.2016 na dobu neurčitú s tým, že nájomné účtuje nájomcovi za kalendárny štvrťrok 
do 15 dní od začiatku príslušného kalendárneho štvrťroka. Do 31.12.2018 predmetné nájomné fakturoval s 20 % 
DPH. Môže prenajímateľ aj po 01.01.2019 daný nájom fakturovať cestovnej kancelárii s daňou alebo už len 
oslobodený od dane? 
Riešenie: 
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V tomto prípade môže prenajímateľ nájomné rodinného domu naďalej fakturovať cestovnej kancelárii s 20 % 
DPH, pretože nájomná zmluva, na základe ktorej sa poskytuje nájom, bola uzavretá pred 01.01.2019 a taktiež 
rodinný dom bol nájomcovi odovzdaný pred týmto dátumom. 
 
Príklad č. 3: 
Prenajímateľ (platiteľ) dňa 10.01.2019 uzavrel nájomnú zmluvu so živnostníkom na nájom nebytového priestoru 
v bytovom dome na dobu neurčitú, so začiatkom nájmu od 01.02.2019. Môže prenajímateľ daný nájom fakturovať 
nájomcovi s 20 % DPH? 
Riešenie: 
Áno, platiteľ sa môže pri nájme nebytového priestoru zdaniteľnej osobe i po 01.01.2019 rozhodnúť nájom 
zdaňovať. 
 
Upozornenie: 
Novelou stanovené uplatňovanie oslobodenia od dane pri nájme bytu, rodinného domu, apartmánu v bytovom 
dome alebo ich častí má priamy vplyv na nemožnosť odpočítania dane z tovarov a služieb, ktoré platiteľ použije 
v súvislosti s jeho poskytovaním. V zmysle § 49 ods. 3 zákona o DPH platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov 
a služieb, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie nájmu nehnuteľností alebo ich častí, ktorý je oslobodený od dane. 
T.j. napr. platiteľ si nemôže odpočítať daň z nákupu bytu, ktorý kupuje za účelom jeho oslobodeného nájmu inej 
osobe, resp. nemôže si odpočítať daň z rekonštrukčných prác realizovaných na rodinnom dome, ktorý prenajíma 
oslobodený od dane. 
Taktiež si treba uvedomiť, že byt, rodinný dom a apartmán v bytovom dome spĺňajú definíciu investičného 
majetku podľa § 54 ods. 2 písm. b) zákona o DPH a pokiaľ  z titulu ich nájmu účtovaného s oslobodením od dane 
dôjde k zmene účelu použitia, platiteľ je povinný vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH 
s použitím vzorca uvedeného v prílohe č. 1 k zákonu o DPH. 
 
Príklad č. 4: 
Platiteľ začal v januári 2019 rekonštruovať 10 ročný byt, ktorý má zaradený v obchodnom majetku, so zámerom, 
že ho po rekonštrukcii prenajme inej firme. Stavebná firma (platiteľ dane) realizujúca stavebné práce mu ich 
fakturuje s prenosom daňovej povinnosti. Aký bude postup platiteľa pri prijatí týchto faktúr? 
Riešenie: 
Platiteľ z prijatých stavebných prác na rekonštrukciu bytu je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona 
o DPH (samozdaniť sa); vyplňuje riadky 09 a 10 daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie. Uplatnenú 
daň si však nemôže odpočítať v riadku 21 daňového priznania, pretože rekonštruovaný byt bude musieť 
prenajímať oslobodený od dane. 
 
Príklad č. 5: 
Platiteľ vo februári 2017 kúpil od developera byt v cene 120 000 eur, vrátane 20 % DPH vo výške 20 000 eur 
ktorú si odpočítal, pretože byt následne v  marci 2017 prenajal inej firme Alfa, ktorej nájom zdaňoval. Nájom 
s firmou Alfa bol ukončený k 31.12.2018. Platiteľ následne na základe nájomnej zmluvy prenajal tento byt od 
20.01.2019 firme Beta na dobu neurčitú. Aký bude postup platiteľa? 
Riešenie: 
Platiteľ bude firme Beta účtovať nájom s oslobodením od dane. Vzhľadom k tomu, že u bytu došlo k zmene účelu 
jeho použitia, platiteľ bude povinný vykonať úpravu odpočítanej dane pri tomto investičnom majetku. Použitím 
vzorca v prílohe č.1 k zákonu o DPH: 
 
 
          DV x (A-B)             20 000 x (1-0) 
DD= ---------------- x R = -------------------- x 18 = 18 000 eur 
                20                           20 
 
vypočíta dodatočne neodpočítateľnú daň v sume 18 000 eur, ktorú zahrnie do riadku 21 daňového priznania za  
december 2019 resp.za IV. štvrťrok 2019, v dôsledku čoho dôjde zníženiu výšky odpočítanej dane. (Dodatočne 
neodpočítateľná daň sa neuvádza do kontrolného výkazu k DPH.) 
 
 
Príklad č. 6: 
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Platiteľ dane na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s developerom zaplatil v auguste 2018  
prvú zálohu na kúpu bytu. Z faktúry na prijatú zálohu vyhotovenej developerom si platiteľ dane odpočítal daň, 
pretože v tom čase plánoval byt po jeho odkúpení prenajať firme Gama s fakturáciou nájmu s 20 % DPH. Vo 
februári 2019 po zaplatení druhej zálohy na kúpu bytu dostal od developera faktúru – môže si z nej odpočítať daň  
(zámer prenajať byt po jeho odkúpení firme Gama zostáva)? 
Riešenie: 
Platiteľ dane po odkúpení bytu bude musieť firme Gama účtovať nájom bytu s oslobodením od dane, a teda 
nemôže si odpočítať daň z predmetnej faktúry. Po odkúpení bytu a jeho zaradení do užívania bude platiteľ dane 
povinný v zmysle § 54 zákona o DPH v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie tohto kalendárneho 
roka upraviť odpočítanú daň z prvej zálohy. 
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