
 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

3/DPH/2020/IM 

   

Informácia k novele zákona o DPH  

 

Národná rada SR schválila dňa 15. 10. 2019: 

 

- zákon č. 368/2019 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).  

 

Novelizované ustanovenia zákona o DPH nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.  

 

1. Registrácia zo zákona 

Doplnilo sa ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o DPH, kde sa v tretej vete na konci pripájajú slová: 

,,alebo ods. 7“. Ide o prípad, kedy sa zdaniteľná osoba nestane platiteľom dane zo zákona o. i. 

ani pri dosiahnutí obratu z dodania časti stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán 

alebo jednotlivý nebytový priestor, ak ide o dodanie, ktoré je oslobodené od dane podľa § 38 

ods. 7 zákona o DPH. 

 

2. Registrácia zahraničnej osoby 

 V ustanovení § 5 zákona o DPH sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h). Ide o doplnenie 

dodaní tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých nie je zahraničná osoba povinná podať žiadosť 

o registráciu pre DPH. Ide o: 

- dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42 zákona o DPH, 

- dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 48c ods. 1 a ods. 2 zákona 

o DPH (plnenia spojené s medzinárodným obchodom v colnom, osobitnom a daňovom 

sklade). 

3. Rozšírenie výnimky z premiestnenia tovaru  

Ide o úpravu výnimiek  z premiestnenia tovaru v nadväznosti na zavedenie režimu call-of stock 

v § 8a zákona o DPH. Presnejšie, rozširujú sa výnimky z premiestnenia tovaru v § 8 ods. 4 

zákona o DPH, čo znamená, že  prepravenie tovaru vo vlastníctve platiteľa z tuzemska do 

iného členského štátu v režime call-off stock za účelom neskoršieho dodania vopred známemu 

kupujúcemu sa nepovažuje za dodanie tovaru. 
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4. Zavedenie režimu call–of stock 

Jedná sa o  prípady, keď je Slovenská republika členským štátom začatia odoslania alebo 

prepravy tovaru. V novom ustanovení § 8a zákona o DPH sú ustanovené hmotno-právne 

podmienky za splnenia ktorých môže platiteľ dane uplatniť režim call-of stock. Režimom call-

off stock sa rozumie situácia, keď je tovar odoslaný alebo prepravený platiteľom dane alebo 

treťou osobou na jeho účet z tuzemska do iného členského štátu za tým účelom, aby bol v súlade 

s existujúcou dohodou dodaný neskôr, až po ukončení prepravy, avšak v zákonom stanovenej 

lehote. 

 

5. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock 

Pôvodný § 11a zákona o DPH bol nahradený novým znením tohto ustanovenia. Jedná sa 

o úpravu call-off stock, keď je Slovenská republika členským štátom určenia (§ 11a zákona 

o DPH). Ak sa tovar odoslal alebo prepravil v tomto režime z iného členského štátu do 

tuzemska za účelom, že tu bude dodaný neskôr, a to v 12-mesačnej lehote, zahraničná osoba 

nie je povinná sa v SR registrovať pre DPH. Platí, že nadobudnutie tovaru v tuzemsku sa 

považuje za uskutočnené až v čase prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník, t. j. v čase 

jeho dodania v tuzemsku. 

 

6. Úprava priradenia prepravy v rámci tzv. reťazových obchodov na území EÚ 

Ide o úpravu v novom ustanovení § 13a zákona o DPH, ktorá rieši priradenie prepravy pri 

reťazových obchodoch v rámci EÚ, keď tovar odosiela alebo prepravuje prostredná osoba alebo 

tretia osoba na jej účet. Len ak prostredná osoba oznámila dodávateľovi  IČ DPH, ktoré má 

pridelené v inom členskom štáte, ako je členský štát, z ktorého sa tovar odosiela alebo 

prepravuje, môže ísť zo strany prvého dodávateľa o pohyblivú dodávku, na ktorú uplatní 

oslobodenie od dane pre prostrednú osobu. 

Ustanovenie § 13a zákona o DPH sa rovnako uplatní aj pri trojstrannom obchode. To znamená, 

že na uplatnenie daňového režimu bude mať vplyv, aké identifikačné číslo pre DPH oznámi 

prvý odberateľ (prostredná osoba) prvému dodávateľovi. 

7. Úprava pojmu v súvislosti s miestom dovozu tovaru 

V § 18 ods. 2 zákona o DPH sa slová ,,uskladňovanie  v colnom sklade“ nahrádzajú slovami 

,,colné uskladňovanie“. V nadväznosti na predmetnú zmenu sa v rámci celého zákona o DPH 

pojem ,,uskladňovanie v colnom sklade“ nahradil pojmom ,,colné uskladňovanie“. 

 

8. Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru 

Ide o úpravu určenia základu dane podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH pri dodaní tovaru podľa § 

8 ods. 3 zákona o DPH, pričom ide o tovar ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur 

vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, ak bol tento tovar nadobudnutý na iný 

účel, ako na predaj. Táto úprava sa nevzťahuje na zásoby a tovar určený na ďalší predaj. Podľa 

tejto novej úpravy je základom dane cena, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol 

odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov. 
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9. Dodanie a prenájom nehnuteľnosti 

Do tohto ustanovenia zákona o DPH  sa zaviedol odkaz na nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia 

produktov podľa činnosti (CPA), ktorým sa bližšie určuje pojem ubytovacích služieb (§ 38 ods. 

3 písm. a) a ods. 4 zákona o DPH).  

 

10. Oslobodenie od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru 

Do ustanovenia § 43 ods. 1 zákona o DPH sa doplnila hmotno-právna podmienka oslobodenia 

od dane, súvisiaca s prideleným IČ DPH nadobúdateľovi tovaru v členskom štáte inom ako v 

členskom štáte, odkiaľ sa tovar prepravuje.   

Novým odsekom  9 v § 43 sa ustanovilo, že oslobodenie od dane podľa odsekov 1 až 4 sa 

neuzná, ak dodávateľ nepodal súhrnný výkaz za príslušné obdobie alebo údaje v podanom 

súhrnnom výkaze sú nesprávne, nepravdivé alebo neúplné. To neplatí,  ak dodávateľ dostatočne 

odôvodní nepodanie súhrnného výkazu alebo nesprávnosť, prípadne neúplnosť údajov v 

súhrnnom výkaze. 

 

11. Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru  

V § 44 zákona o DPH sa doplnilo písm. c), ktorým sa spresňuje oslobodenie od dane pri 

nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v prípade, ak by nadobúdateľ tovaru 

mal nárok na vrátenie dane v plnom rozsahu za podmienok, ktoré upravujú vrátenie dane 

zahraničnej osobe z iného členského štátu alebo tretieho štátu. 

 

12. Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným 

obchodom  

Novelou zákona o DPH sa od 1.1.2020 ustanovenie § 48c ods. 1, ods. 2, ods. 5 spresňuje a ods. 

6 dopĺňa. Uvedené ustanovenie sa týka oslobodenia od dane vzťahujúceho  sa  na transakcie, 

ktoré súvisia s obchodovaním so: 

-  surovou ropou v colnom sklade v tuzemsku, 

-  surovou ropou v osobitnom sklade v tuzemsku, 

-  s minerálnymi olejmi v daňovom sklade za splnenia podmienok § 48e zákona o DPH.  

V ustanoveniach § 48c ods. 1, ods. 2 a ods. 6 sú vymedzené oslobodené dodávky týchto tovarov 

(surová ropa, minerálne oleje) a s nimi súvisiace služby. 

Oslobodené od dane nie je dodanie surovej ropy a minerálnych olejov, ktoré sú určené na 

konečné použitie  alebo spotrebu a tiež na dodanie s tým súvisiacich služieb. 

Príloha č. 9 zákona o DPH obsahuje špecifikáciu surovej ropy, motorového benzínu 

a motorovej nafty podľa Spoločného colného sadzobníka. 

Z § 48c zákona o DPH zároveň vyplýva, že dodanie surovej ropy a dodanie služieb sa oslobodí 

od dane, len ak sa dodanie uskutoční vo verejnom colnom sklade typu 1, pričom ide o verejný 

colný sklad typu 1 podľa článku 1 ods. 32 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 

z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, 

pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu 

Únie.  

V § 48c ods. 5 zákona o DPH sa zavádza povinnosť u osôb, ktoré nie sú platiteľom dane, a 

ktoré budú osobou povinnou platiť daň z dôvodu ukončenia uplatňovania colného režimu 
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colného uskladňovania, alebo z dôvodu vyňatia tovaru z osobitného alebo daňového skladu, pri 

ktorých dôjde k zrušeniu oslobodenia od dane, registrovať sa pre DPH (§ 4 ods. 3 a § 5 ods. 2 

zákona o DPH).  

 

13. Oslobodenie od dane v colnom sklade 

Ďalším novým ustanovením v zákone o DPH je § 48ca. Toto nové ustanovenie upravuje 

povinnosti  zdaniteľných osôb, ktoré dodávajú surovú ropu s uplatnením oslobodenia od dane 

v colnom sklade. Aby sa uplatnilo predmetné ustanovenie, musí ísť o surovú ropu 

špecifikovanú v prílohe č. 9, časti I. zákona o DPH, číselný kód Spoločného colného sadzobníka 

„ex 2709 00 90 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové - Ostatné - len 

surová ropa“. 

Podľa § 48ca vzniká daňová povinnosť ku dňu, kedy sa na tovar umiestnený v colnom sklade 

prestane vzťahovať colný režim colné uskladňovanie a určuje osobu povinnú platiť daň, ktorá 

spôsobila, že sa na tovar prestane vzťahovať colný režim colné uskladňovanie. 

Toto ustanovenie okrem iného tiež rieši prípad, keď prevádzkovateľ colného skladu umožní 

vyňatie tovaru z colného skladu osobe, ktorá nesplnila povinnosť oznámiť mu identifikačné 

číslo pre DPH pridelené v tuzemsku a poskytnúť mu faktúry o dodávkach tovaru a služieb o 

predchádzajúcom dodaní, ako aj dodaní tovaru, v súvislosti s ktorým dochádza k ukončeniu 

colného režimu colné uskladňovanie.  

 

14. Oslobodenie od dane v osobitnom sklade 

Novelou v § 48d zákona o DPH sa definuje osobitný sklad, presnejšie kritériá, ktoré musí 

spĺňať: 

- miesto určené ako sklad, 

- prevádzkovateľ osobitného skladu, 

- postup daňového úradu pri prevádzkovaní osobitného skladu, 

- osoba, ktorá uskladňuje tovar v osobitnom sklade. 

Ustanovenie § 48d sa týka len tovaru špecifikovaného v prílohe č. 9 časti I zákona o DPH 

číselný kód Spoločného colného sadzobníka „ex 2709 00 90 Ropné oleje a oleje získané z 

bitúmenových nerastov, surové - Ostatné - len surová ropa“ a uskladneného v osobitnom sklade 

v tuzemsku so skladovacou kapacitou 50 000 000 litrov a viac.  

Osobitný sklad môže prevádzkovať len platiteľ dane, ktorý požiadal daňový úrad o povolenie 

na prevádzkovanie a daňový úrad mu vydal povolenie na jeho prevádzkovanie. Pred vydaním 

povolenia na prevádzkovanie osobitného skladu je platiteľ dane povinný zložiť zábezpeku na 

daň, a to vo výške a v lehote uvedenej v rozhodnutí daňového úradu. 

V § 48d je tiež upravená situácia, kedy sa povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu 

odníme. 

Podľa tohto ustanovenia od dane je oslobodené dodanie surovej ropy v osobitnom sklade okrem 

dodania tovaru, v súvislosti s ktorým dochádza k vyňatiu tovaru z osobitného skladu. 

 

15. Oslobodenie od dane v daňovom sklade 

Nové ustanovenie § 48e zákona o DPH ustanovuje, čo sa rozumie daňovým skladom a: 
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- podmienky oslobodenia od dane pri transakciách s minerálnymi olejmi uvedenými v časti 

II prílohy č. 9 k zákonu o DPH (motorový benzín, motorová nafta) v daňových skladoch 

v tuzemsku a 

- práva a povinnosti dotknutých osôb v závislosti od jednotlivých situácií pri oslobodení od 

dane podľa § 48c ods. 2 písm. a) až d) zákona o DPH. 

 

16. Odpočítanie dane 

V  § 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH v nadväznosti na vznik daňovej povinnosti podľa § 48c 

ods. 5 zákona o DPH z dôvodu vyňatia tovarov z colného, osobitného alebo daňového skladu 

pre platiteľov sa dopĺňa možnosť uplatniť odpočítanie dane v rozsahu a za podmienok 

uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH. 

 

17. Oprava odpočítanej dane 

Nové ustanovenie § 53a zákona o DPH zavádza pre  platiteľov dane postup a podmienky pri 

oprave odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, pri kúpe ktorého 

nebol uplatnený odpočet dane. 

 

18. Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku 

V novom odseku 4 ustanovenia § 54d zákona o DPH sa zavádzajú pravidlá daňového 

zaobchádzania s hnuteľným investičným majetkom definovaným v § 54 ods. 2 písm. a) zákona 

o DPH v prípadoch, v ktorých platiteľ v priebehu päťročného obdobia na úpravu odpočítanej 

dane dodá tento hnuteľný investičný majetok s uplatnením dane alebo s oslobodením od dane 

s možnosťou odpočítania dane.  

 

19. Zosúladenie pojmov v rámci legislatívy 

Od 1.1.2020 sa v § 55f ods. 1 zákona o DPH slovné spojenie ,,prostredníctvom portálu 

Finančnej správy Slovenskej republiky“ nahradilo slovným spojením ,,na webovom sídle 

finančného riaditeľstva“. Táto zmena sa týka celého textu zákona o DPH. 

 

20. Zmena pri cestovných kanceláriách 

Na základe novely platnej od 1.1.2020 sa tiež spresňuje definícia základu dane podľa § 65 ods. 

3 zákona o DPH. Nové ustanovenie § 65 ods. 3 znie: základom dane pri predaji služieb 

cestovného ruchu je kladný rozdiel medzi predajnou cenou požadovanou od zákazníka a 

skutočnými nákladmi cestovnej kancelárie za služby cestovného ruchu obstarané od iných 

osôb; ak však v čase vzniku daňovej povinnosti nie sú známe skutočné náklady, základ dane sa 

určí ako rozdiel medzi celkovou predajnou cenou požadovanou od zákazníka a 

predpokladanými nákladmi cestovnej kancelárie za služby obstarané od iných osôb. 

§ 65 zákona o DPH sa dopĺňa novými odsekmi 10, 11 a 12, kde v odseku 10 je stanovené, kedy 

je cestovná kancelária povinná opraviť základ dane a výšku dane pri službách cestovného 

ruchu, odsek 11 rieši situácie kedy môže opraviť základ dane a výšku dane pri službách 

cestovného ruchu a v odseku 12 je stanovené, kedy sa uvedie v daňovom priznaní rozdiel medzi 

pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a 

opravenou daňou.  
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21. Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti 

Novelou platnou od 1.1.2020 sa rozčlenilo a rozšírilo ustanovenie § 69 ods. 2 o písm. b) zákona 

o DPH body 2 až 4, ktoré riešia situácie, pri ktorých sa zo strany zahraničnej osoby prenos 

daňovej povinnosti na tuzemskú zdaniteľnú osobu neuplatní. Ide o prípady dodania surovej 

ropy alebo minerálneho oleja zahraničnou osobou pre tuzemskú zdaniteľnú osobu, pričom sa 

prestali plniť podmienky oslobodenia od dane. V tomto prípade sa musí zahraničná osoba v SR 

registrovať a odviesť DPH. 

 

22. Záznamy 

Od 1.1.2020 dochádza v § 70 zákona o DPH k zmene, resp. k rozšíreniu povinností pre 

platiteľa dane, ktorý dodáva tovar do iného členského štátu v režime call-off stock (§ 70 ods. 2 

písm. g) zákona o DPH) ako aj pre platiteľa dane, pre ktorého bol prepravený tovar do 

tuzemska z iného členského štátu v režime call-off stock (§ 70 ods. 2 písm. h) zákona o DPH). 

Táto povinnosť je zavedená aj pre osobu registrovanú podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, ak 

bol pre ňu prepravený tovar z iného členského štátu do tuzemska v režime call-of stock (§ 70 

ods. 4 zákona o DPH). Ide o jednu z hmotno-právnych podmienok pre uplatnenie režimu call-

off stock, pričom podmienky vedenia záznamov vychádzajú z článku 54a ods. 1 vykonávacieho 

nariadenia 2018/1912. 

 

23. Daňové priznanie 

V § 78 ods. 1 zákona o DPH sa v nadväznosti na vznik daňovej  povinnosti pri zrušení 

oslobodenia v colnom, osobitnom a daňovom sklade vypúšťa odvolávka na § 69 zákona o DPH. 

To znamená, že daňová povinnosť a následne platba dane už nie je viazaná len na ustanovenia 

§ 69 zákona o DPH, ale môže vzniknúť napr. aj podľa § 48c, § 48ca, § 48d a aj § 69 zákona 

o DPH. 

Zmena nastáva aj v ustanovení § 78 ods. 2 zákona o DPH, kde sa pre zahraničnú osobu 

registrovanú podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH rozširuje povinnosť podať daňové priznane za 

každé zdaňovacie obdobie, v ktorom jej vznikne daňová povinnosť, t. j. zahraničná osoba je 

povinná podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom jej vznikne daňová 

povinnosť nielen podľa § 69 zákona o DPH. Zahraničná osoba je po novele zákona o DPH 

platnej od 1.1.2020 povinná podať daňové priznanie o. i. aj v prípade nadobudnutia tovaru 

v tuzemsku oslobodeného od dane podľa § 44 zákona o DPH (t. j. nielen podľa § 43, § 47, § 45 

alebo ak uplatňuje odpočítanie dane tak ako to bolo doteraz). 

 

24. Kontrolný výkaz 

V § 78a ods. 12 zákona o DPH sa novelou účinnou od 1.1.2020 dopĺňa, že na kontrolný výkaz, 

ktorý platiteľ doručil v inom formáte ako je XML formát, sa neprihliada.  

 

25. Súhrnný výkaz 

V nadväznosti na § 8a zákona o DPH, v ktorom sú stanovené podmienky odoslania alebo 

prepravy tovaru z tuzemska do iného členského štátu v režime call-off stock, platiteľ dane bude 

povinný podať súhrnný výkaz aj v prípadoch, ktoré súvisia s uplatňovaním tohto režimu. Na 

základe tejto skutočnosti došlo od 1.1.2020 k úprave § 80 ods. 1 zákona o DPH. 
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§ 80 odsek 4 zákona o DPH sa rozšíril o nové písmeno f), v ktorom je upravené, že súhrnný 

výkaz v prípade odoslania alebo prepravy tovaru v režime call-off stock musí obsahovať 

identifikačné číslo pre DPH zdaniteľnej osoby, ktorej sa má tovar dodať alebo zdaniteľnej 

osoby, ktorá nahradila túto zdaniteľnú osobu. 

 

26. Zrušenie registrácie 

Na základe novely zákona o DPH účinnej od 1.1.2020 sa mení § 81 ods. 6 zákona o DPH. 

Cieľom tejto zmeny v uvedenom ustanovení je zosúladiť výpočet dane podľa § 81 ods. 6 zákona 

o DPH so spôsobom výpočtu dane podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH pri bezodplatnom dodaní 

tovaru. 

 

27. Prechodné ustanovenie 

V nadväznosti na zmenu v ustanovení § 11a zákona o DPH od 1.1.2020, došlo k doplneniu 

v zákone o DPH o prechodné ustanovenie § 85kh. Podľa tohto ustanovenia, ak bol tovar 

premiestnený z iného členského štátu do tuzemska a spĺňa podmienky  ustanovenia § 11a 

zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2019, potom sa na tento zdaniteľný obchod vzťahuje 

toto ustanovenie účinné do 31.12.2019. 

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR 

Centrum podpory pre dane 

Január 2020 

 


