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Informácia k vyplňovaniu súhrnného výkazu v kontexte Brexitu  a ukončenia 

prechodného obdobia od 1. januára 2021 

 

     Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) vystúpilo z Európskej 

únie (ďalej len „EÚ“) 31. januára 2020 s Dohodou o vystúpení. Obe strany sa dohodli na prechodnom období  

do 31.12.2020, počas ktorého naďalej platí legislatíva EÚ. Po uvedenom prechodnom období sa na ustanovenia 

práva Únie týkajúce sa DPH nebudú na Spojené kráľovstvo ani v Spojenom kráľovstve ďalej uplatňovať.  

V nadväznosti na uvedené do 31.12.2020 sa v súhrnnom výkaze vykazujú zdaniteľné obchody do Spojeného 

kráľovstva s kódom štátu GB. Od 1.1.2021 Spojené kráľovstvo je tretím štátom, uskutočnené zdaniteľné obchody 

do Spojeného kráľovstva už nepodliehajú právu EÚ a v súhrnnom výkaze sa nebudú vykazovať, a teda sa nebude 

používať  predpona GB. Výnimkou budú dodania tovarov do Severného Írska  uskutočnené od 1. januára 2021, 

ktoré sa budú uvádzať v súhrnnom výkaze s osobitnou predponou XI.  Táto výnimka sa vzťahuje na tovary,  

na ktoré bude naďalej platiť legislatíva EÚ. Uvedené vyplýva zo smernice Rady (EÚ) 2020/1756, ktorou sa mení 

smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o identifikáciu zdaniteľných osôb 

v Severnom Írsku. Uvedená smernica sa nebude transponovať do zákona o DPH, pretože zákon o DPH 

neobsahuje predpony identifikačných čísiel v jednotlivých členských štátoch EÚ. 

   V tejto súvislosti bude upravené aj Poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty  

na strane 6. Upravené poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty bude zverejnené  

na portáli finančnej správy v časti Formuláre/Poučenia k tlačivám/Daň z pridanej hodnoty/Súhrnný výkaz pre daň 

z pridanej hodnoty.  

Platnosť IČ DPH s osobitnou predponou XI bude možné od 1.1.2021 overiť spôsobom uvedeným 

v nasledovnom dokumente: 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2018/2018.10.24

_DPH.pdf  
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