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Informácia o zmenenej lehote na podanie žiadosti o vrátenie DPH z Veľkej Británie 
a zo Severného Írska 

 
Táto informácia je určená pre slovenských platiteľov DPH (registrovaných v SR pre DPH podľa § 4 alebo § 4b 
zákona o DPH), ktorí v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 na účely svojho podnikania kúpili tovary a služby 
s DPH platnou vo Veľkej Británii (prípadne do Veľkej Británie doviezli tovar) alebo kúpili služby s DPH platnou 
v Severnom Írsku. 
 
Na základe článku 51 ods. 3  Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z 
Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu budú môcť slovenskí platitelia DPH podať 
žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej za tovary a služby vo Veľkej Británii a žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej za 
služby v Severnom Írsku v období od 01.01.2020 do 31.12.2020, resp. za časť tohto obdobia, najneskôr do 31. 
marca 2021. 
 
Upozorňujeme platiteľov DPH, že dátum 31. marec 2021 sa odchyľuje od obvyklého postupu, podľa ktorého sa 
elektronické žiadosti o vrátenie dane  môžu podávať najneskôr do 30. septembra  kalendárneho roka, ktorý 
nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Zároveň dávame do pozornosti, že ak má 
platiteľ DPH nárok na vrátenie DPH a nepožiada o vrátenie DPH v stanovenej lehote, t.j. v tomto prípade do 
31. marca 2021, suma DPH sa nepovažuje za daňový výdavok v zmysle § 19 ods. 3 písm. k) zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov. 
 
Predmetné žiadosti o vrátenie DPH je potrebné podať elektronicky „doterajším“ spôsobom, t.j. prostredníctvom 
aplikácie VAT Refund, ktorá je dostupná po prihlásení sa na portál finančnej správy (www.finacnasprava.sk) 
v Osobnej internetovej zóne v sekcii Autorizované služby (Obr.). 
 
 

 
Obr. Vyznačenie aplikácie VAT Refund v Osobnej internetovej zóne/Autorizované služby 
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Poznámka: Žiadosti o vrátenie dane uplatnenej len na tovary v Severnom Írsku v období od 01.01.2020 do 
31.12.2020, resp. za časť tohto obdobia, budú môcť slovenskí platitelia DPH naďalej  podať elektronicky podľa § 
55f - § 55g zákona o DPH najneskôr do 30. septembra 2021 „doterajším“ spôsobom – vyplýva to z článku 8 
Protokolu o Írsku/Severnom Írsku. 
 
 
Viac informácií k problematike vrátenia DPH v rámci témy Brexit nájdete na portáli finančnej správy 
(www.financnasprava.sk) v časti Brexit – praktické informácie a v dokumentoch európskej komisie: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat-goods_sk_0.pdf 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat-services_sk_0.pdf 
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