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Metodický pokyn k oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 53b zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

 
            
            

Úvod 

 
Finančné riaditeľstvo SR vydáva metodický pokyn k oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke 

podľa § 53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o DPH“).  

 
Zákonom č. 344/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2021 do zákona o DPH zaviedla v  § 53b úprava odpočítanej dane 
nadväzujúca na ustanovenia § 25a zákona o DPH.  Odberateľovi, platiteľovi dane, ktorý za dodanie tovaru alebo 
služby nezaplatil protihodnotu alebo jej časť, avšak  uplatnil si právo na odpočítanie dane, sa ustanovením § 53b 
zákona o DPH uložila povinnosť opraviť  odpočítanú daň, ak sa pohľadávka platiteľa dane (dodávateľa) za toto 
dodanie stala nevymožiteľnou a platiteľ dane uplatnil právo na zníženie základu dane podľa § 25a zákona o DPH. 
Uložiť odberateľovi, platiteľovi dane, povinnosť opraviť odpočítanú daň je v danom prípade plne v súlade so 
zásadou neutrality dane, nakoľko odberateľ, platiteľ dane, nie je zaťažený daňou z pridanej hodnoty z dôvodu, že 
ju nezaplatil ako súčasť protihodnoty požadovanej dodávateľom. 
Ustanovenie § 53b zákona o DPH je transpozíciou čl. 185 ods. 2 druhý pododsek smernice Rady 2006/112/ES 
o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej „smernica 112“). Podľa cit. článku  smernice 112 v prípade 
celkovo alebo čiastočne nezaplatených zdaniteľných plnení členské štáty môžu vyžadovať od odberateľa opravu 
odpočítanej dane. Zároveň čl. 186 smernice 112 stanovuje, že členské štáty si stanovia pravidlá pre vykonanie čl. 
185 smernice 112.  
 

Zákonom č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony (ďalej len „novela zákona o DPH“), bolo s účinnosťou od 1.1.2022 ustanovenie § 53b ods. 2 a 3 precizované 
a doplnené.  
 

1. diel - Cieľ sledovaný právnou úpravou  § 53b v nadväznosti na úpravu § 25a  zákona o DPH 
 

S účinnosťou od 1.1.2021 sa do zákona o DPH v súlade s čl. 90 smernice 112 zaviedla  možnosť opravy 
základu dane v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby, ak 
pohľadávka  dodávateľa, platiteľa dane, z tohto dodania  sa  stala nevymožiteľnou,  za  podmienok  ustanovených 
v  §  25a  zákona o DPH.  Opravu základu dane a opravu dane  podľa § 25a zákona o DPH je možné uplatniť  len 
pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku, v cene ktorých bol dodávateľom, platiteľom dane, uplatnená daň 
z pridanej hodnoty v súlade so zákonom o DPH. 
     Podľa § 25a ods. 1 zákona o DPH dodávateľ, platiteľ dane, môže znížiť základ dane pri dodaní tovaru alebo 
služby, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa § 69 ods.1 zákona o DPH, ak mu po vzniku daňovej 
povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne  nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto 
dodania sa stala nevymožiteľnou.  
     Ak dodávateľ z dôvodu, že jeho pohľadávka vo výške nezaplatenej protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby 
sa stala nevymožiteľnou, opraví – zníži základ dane o túto sumu, má to vplyv na povinnosť odberateľa vykonať 
opravu  pôvodne  odpočítanej  dane z dodania tovaru  alebo  služby.    
     Ak po znížení základu dane platiteľ dane, dodávateľ,  prijme v súvislosti s nevymožiteľnou  pohľadávkou 
akúkoľvek platbu, je povinný vykonať opravu zníženého základu dane a  platiteľ dane, čo opäť ovplyvňuje aj 
konanie odberateľa, ktorému vznikne právo opraviť opravenú odpočítanú daň.  
      Kedy a v akom rozsahu sa na účely zákona o DPH stáva pohľadávka nevymožiteľnou  upravuje ustanovenie  
§ 25a  ods. 2  písm. a)  až  g)  zákona  o DPH.  Ustanovenie  § 25a  zákona o DPH  ďalej  upravuje, za akých 
podmienok môže platiteľ dane vykonať opravu základu dane alebo opravu zníženého základu dane, aké náležitosti 
musia obsahovať opravné doklady a taktiež aj lehoty na vyhotovenie a odoslanie opravného dokladu pre 
odberateľa, ktorý v čase dodania tovaru alebo služby bol zdaniteľnou osobou, t. j. platiteľom dane alebo  
zdaniteľnou osobu (pre prípad, že by sa zdaniteľná osoba stala platiteľom dane). Dodávateľ, platiteľ dane, môže 
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vykonať opravu základu dane najviac vo výške, ktorá zodpovedá neprijatej protihodnote za dodanie tovaru alebo 
služby.  
 

K oprave základu dane podľa § 25a zákona o DPH je vydaný „Metodický pokyn k oprave základu dane pri 
úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby podľa § 25a zákona č. 222/2004 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“ 
 
 Zákon o DPH v prípade, ak sa pohľadávka dodávateľa, platiteľa dane, stala v zmysle § 25a zákona o DPH 
nevymožiteľnou, stanovuje odberateľovi, platiteľovi dane v ustanovení 

- § 53b ods. 1 - povinnosť opraviť odpočítanú daň,  
- § 53b ods. 2 - právo vykonať opravu opravenej odpočítanej dane. 

Postup podľa § 53b zákona o DPH uplatní odberateľ, platiteľ dane, ktorý z prijatých tovarov alebo služieb od 
platiteľa dane, daň z pridanej hodnoty úplne alebo v pomernej výške odpočítal.  

 
2. diel - Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke  

 
Zákon o DPH v § 53b ods. 1 stanovuje: „Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom si platiteľ uplatnil 

odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25a ods. 2 písm. a) až c) a f) a g) a platiteľ dane dostal doklad 
o oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 písm. a), je platiteľ povinný opraviť odpočítanú daň v tom 
zdaňovacom období, v ktorom dostal tento doklad. Pri oprave odpočítanej dane platiteľ dane zohľadní pomerné 
odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane.“  
 

Z uvedeného vyplýva, že ak platiteľ dane, dodávateľ, ktorý bol z dodania tovaru alebo služby povinný platiť daň 
podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, znížil základ dane a daň pri dodaní tovaru alebo služby z dôvodu, že jeho 
odberateľ nezaplatil za dodanie protihodnotu alebo jej časť a táto pohľadávka platiteľa dane sa stala 
nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 písm. a) až c) a f) a g) zákona o DPH, má odberateľ - platiteľ dane povinnosť 
vykonať opravu odpočítanej dane podľa § 53b ods.1 zákona o DPH. Povinnosť opraviť odpočítanú daň je viazaná 
na skutočnosť, že odberateľ, platiteľ dane dostane doklad o oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 písm. a) 
s náležitosťami ustanovenými v § 25a ods. 9 zákona o DPH. Povinnosť opraviť odpočítanú daň má platiteľ dane 
(odberateľ), ak z prijatých tovarov alebo služieb bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná.  Opravu odpočítanej 
dane vykazuje v daňovom priznaní v r. 29 za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane 
a dane od dodávateľa.  

Ak platiteľ dane, odberateľ, pôvodné odpočítanie dane vykonal v pomernej výške napríklad z dôvodov 
uvedených  v § 49 ods. 4, 5 a/alebo §  49a zákona  o DPH, prípadne  vykonal  opravu  alebo  úpravu  odpočítanej 
dane podľa § 53a, § 54 až § 54d zákona o DPH, zohľadní pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy 
odpočítanej dane. V súlade s princípom zachovania daňovej neutrality oprava odpočítanej dane z dôvodu, že 
pohľadávka dodávateľa sa stala nevymožiteľnou, môže byť najviac do výšky odpočítanej dane. 
 

V súvislosti s prijatým dokladom o oprave základu dane nevznikajú platiteľovi dane, odberateľovi, žiadne 
povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 53b zákona o DPH, ak  z prijatých tovarov alebo služieb neuplatnil 
odpočítanie dane z akéhokoľvek dôvodu, napr.  že ich použije len na dodanie tovarov alebo služieb oslobodených 
od dane bez nároku na odpočítanie dane (§ 49 ods. 3 zákona o DPH).  
 
Príklad č. 1: 
Platiteľ dane B (odberateľ) kúpil v  decembri 2019 od platiteľa dane A (dodávateľa)  tovar za účelom jeho ďalšieho 
predaja v celkovej sume 60 000 eur, v tom základ dane 50 000 eur a daň v sume 10 000 eur. Platiteľ dane B daň 
odpočítal v plnej výške v zdaňovacom období december 2019. Platiteľ dane B však  platiteľovi dane A za tovar 
nezaplatil protihodnotu.  
Z dôvodu, že pohľadávka  platiteľa dane  A vo výške 60 000 eur sa stala dňom 28.10.2021 nevymožiteľnou podľa  
§ 25a ods. 2 písm. a) zákona o DPH, uplatnil právo na opravu základu dane podľa § 25a ods. 3 zákona o DPH, 
ktorý zodpovedá neprijatej protihodnote za dodanie tovaru v sume 60 000 eur, v daňovom priznaní za zdaňovacie 
obdobie október  2021. Podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH vyhotovil opravný doklad s náležitosťami podľa 
ods. 9 cit. ustanovenia, ktorým znížil pôvodný základ dane o 50 000 eur a daň o 10 000 eur. Opravný doklad zaslal 
platiteľovi dane B dňa 2.11.2021.  



3 
 

Platiteľ dane B (odberateľ) je podľa § 53b ods. 1 zákona o DPH povinný opraviť odpočítanú daň v zdaňovacom 
období, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane. V daňovom priznaní podanom za  zdaňovacie obdobie 
november 2021 je povinný vykonať opravu odpočítanej dane, t. j.  je povinný znížiť pôvodne odpočítanú daň v sume 
10 000 eur zo základu dane 50 000 eur.  
 
Príklad č. 2: 
Platiteľ dane A (dodávateľ) prenajal platiteľovi dane B (odberateľ) nehnuteľnosť- garáž na dobu  od 1.10.2019 -
30.9.2020 v celkovej sume 12 000 eur vr. DPH, v tom základ dane 10 000 eur a daň 2 000 eur.  Podľa § 38 ods. 5 
zákona o DPH sa rozhodol, že nájom nebude oslobodený od dane, pričom daňová povinnosť mu podľa § 19 ods. 
2 zákona o DPH vznikla 30.9.2020. Platiteľ dane B už pri prijatí služby vie, že nehnuteľnosť bude využívať na účely 
podnikania a aj na súkromné účely, preto si uplatnil odpočítanie dane zo služby nájmu len v pomere 50 % 
zodpovedajúcom rozsahu použitia na podnikanie  podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH vo výške 1 000 eur zo základu 
dane 5 000. Platiteľovi dane A zaplatil za službu z celkovej protihodnoty 12 000 eur len sumu 2 400 eur. 
Pohľadávka platiteľa dane A, ktorá sa stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 písm. b) zákona o DPH, je vo výške 
9 600 eur (12 000-2 400), v tom základ dane 8 000 eur a daň 1 600 eur. Podľa § 25a ods. 3 zákona o DPH platiteľ 
dane  A  uplatnil  právo  na  vykonanie  opravy  základu  dane a  dane,  ktorá  zodpovedá  neprijatej  protihodnote  
za dodanie služby vo výške 9 600 eur. Opravu vykonal v zdaňovacom období september 2021, v ktorom sa 
pohľadávka v sume 9 600 eur stala nevymožiteľnou. Následne vyhotovil opravný doklad, ktorý zaslal odberateľovi, 
z ktorého je zrejmá o. i. suma, o ktorú dodávateľ opravil základ dane a daň podľa § 25a zákona o DPH, t. j. znížil  
základ dane o 8 000 eur a  sumu dane o 1 600 eur.  
Platiteľ dane B (odberateľ), dostal doklad o oprave základu dane 4.10.2021. Odberateľ je povinný podľa § 53b 
ods.1 zákona o DPH opraviť odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane, 
t. j. v zdaňovacom období október 2021. Nakoľko odberateľ pôvodné odpočítanie dane vykonal v pomernej výške 
z  dôvodu  uvedeného v  § 49  ods. 5  zákona  o  DPH, túto  skutočnosť  zohľadní  pri  oprave  odpočítanej  dane  
pri nevymožiteľnej pohľadávke. Odberateľ je povinný opraviť- znížiť pôvodne odpočítanú daň o sumu 800 eur (50 
% zo sumy dane 1600 eur) zo  základu dane 4 000 eur ( 50% zo sumy 8 000 eur).  
Ak by si platiteľ dane B neuplatnil odpočítanie dane z pôvodne prijatej služby, napr. z dôvodu, že prijatú službu 
použije len na činnosti oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH, 
z prijatého  dokladu o oprave základu dane vyhotoveného dodávateľom podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH, 
mu nevzniká povinnosť uplatniť postup podľa § 53b ods. 1 zákona o DPH. 
 
Príklad č. 3: 
Zdaniteľná osoba, neplatiteľ dane, v mesiaci september  2019 kúpila na splátky  od platiteľa dane A hnuteľný 
majetok v celkovej sume 12 000 eur, v tom základ dane 10 000 a daň 2 000 eur. Zdaniteľná osoba sa stala 
platiteľom dane 01.12.2019. Podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie 
december  2019  uplatnila  právo  na  odpočítanie  dane v sume 2 000 eur z dôvodu, že hnuteľný majetok využíva   
na dodávky tovarov a služieb, pri ktorých vzniká daňová povinnosť. Zdaniteľná osoba, odberateľ, za prijaté plnenie 
zaplatila dodávateľovi len časť protihodnoty v  sume 6 000 eur.  
Platiteľovi dane A z dôvodu nezaplatenej celej protihodnoty za dodanie tovaru vznikla pohľadávka v sume 6 000 
eur. Nakoľko sa jeho pohľadávka stala podľa § 25a ods. 2 zákona o DPH nevymožiteľnou v auguste 2021, 
v zdaňovacom období  august 2021 vykonal opravu základu dane, ktorou znižuje pôvodný základ dane a daň  podľa 
§ 25a ods. 3 zákona o DPH. Z dôvodu, že odberateľ bol v čase dodania tovaru zdaniteľnou osobou, platiteľ dane 
A vyhotovil opravný doklad a zaslal ho odberateľovi. Z opravného dokladu vyplýva, že platiteľ dane opravným 
dokladom znížil sumu plnenia o 6 000 eur, v tom základ dane 5 000 eur a daň 1 000 eur.  
Platiteľ dane, odberateľ, dostal opravný doklad 16.9.2021. Vzhľadom na skutočnosť, že z prijatého plnenia 
v zdaňovacom období december 2019 podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH odpočítal daň v sume 2 000 eur zo základu 
dane 10 000 eur, má povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu daň v sume 1 000 eur zo základu dane 5 000 eur 
z dôvodu, že dodávateľ vyhotovil doklad o oprave podľa § 25a ods. 3 zákona o DPH. Platiteľ dane má povinnosť 
podľa § 53b ods. 1 zákona o DPH opraviť odpočítanú daň v daňovom priznaní podanom za  zdaňovacie obdobie 
september 2021, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane. 

 
3. diel - Oprava opravenej odpočítanej dane  

 
Podľa § 53b ods. 2 zákona o DPH, „ak po oprave odpočítanej dane podľa odseku 1 nastane akákoľvek 

skutočnosť, na základe ktorej je dodávateľ povinný vykonať opravu zníženého základu dane podľa § 25a ods. 6 
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a platiteľ dostal doklad o oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 písm. b), má platiteľ právo opraviť opravenú 
odpočítanú daň. Opravu opravenej odpočítanej dane podľa prvej vety platiteľ vykoná v tom zdaňovacom období, 
v ktorom dostal doklad podľa prvej vety.“ 
Novelou zákona o DPH účinnou od 1.1.2022 sa precizuje postup platiteľa dane pri oprave opravenej odpočítanej 
dane, keď sa dopĺňa ustanovenie § 53b  ods. 2 nasledovne: „Pri oprave opravenej odpočítanej dane platiteľ 
zohľadní pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane; ak platiteľ opravil odpočítanú daň podľa 
odseku 1 z dôvodu, že dodanie tovaru alebo služby úplne nezaplatil, zohľadní aj úpravy odpočítanej dane, ktoré 
by bol povinný vykonať, ak by neopravil odpočítanú daň podľa odseku 1.“ 
 

Ak platiteľ dane, dodávateľ, po oprave základu dane, ktorou znížil základ dane a daň za dodanie tovaru alebo 
služby, prijme v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou definovanou pre účely zákona o DPH akúkoľvek platbu 
od odberateľa alebo od tretej osoby, dochádza k zníženiu pôvodnej nevymožiteľnej pohľadávky, t. j. dochádza 
k čiastočnému alebo k úplnému uspokojeniu pohľadávky platiteľa dane. Z dôvodu čiastočného uspokojenia 
pohľadávky platiteľa dane, ktorý opravil základ dane podľa § 25a ods. 3 zákona o DPH, má tento platiteľ dane 
v zmysle § 25a ods. 6 zákona o DPH povinnosť vykonať opravu zníženého základu dane, a to vo výške 
zodpovedajúcej prijatej platbe. Zároveň je povinný vyhotoviť opravný doklad podľa § 25a  ods. 7  písm. b) zákona  
o DPH s náležitosťami uvedenými v ods.10 cit ustanovenia zákona o DPH. Opravný doklad je povinný vyhotoviť 
najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu a v tej 
istej lehote má aj povinnosť zaslať opravný doklad odberateľovi, ak bol odberateľ v čase dodania zdaniteľnou 
osobou. V danom prípade platiteľ dane zvyšuje znížený základ dane a daň po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky 
vo výške platby, ktorou sa znížila jeho pohľadávka voči odberateľovi. 
 

Na druhej strane platiteľ dane, odberateľ, ktorý vykonal opravu odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 zákona 
o DPH, má právo opraviť opravenú odpočítanú daň podľa § 53b ods. 2 zákona o DPH. Právo na opravu 
odpočítanej dane má v rozsahu základu dane a dane zodpovedajúcej sume, ktorou došlo k úplnému alebo 
čiastočnému uspokojeniu pohľadávky. Opravu opravenej odpočítanej dane vykoná v tom zdaňovacom období, 
v ktorom mu bol doručený doklad od dodávateľa, platiteľa dane, o vykonaní opravy zníženého základu dane. 
Platiteľ dane môže uplatniť odpočítanie dane v rozsahu základu dane a dane zodpovedajúcej sume, ktorou došlo 
k úplnému alebo čiastočnému uspokojeniu pohľadávky. V podstate odberateľ, platiteľ dane, na základe vykonanej 
opravy zníženého základu dane a dane má právo vyžiadať si zo štátneho rozpočtu prostredníctvom daňového 
priznania sumu dane (celú alebo jej pomernú časť), ktorú vrátil ako odpočítanú daň na základe prijatého opravného 
dokladu podľa § 53b ods. 1 zákona o DPH, a to v zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad o oprave zníženého 
základu dane. 
 
Príklad č. 4: 
Pohľadávka platiteľa dane A sa stala nevymožiteľnou v októbri 2021 v sume 120 000 eur (základ dane 100 000  
eur,  daň 20 000 eur) z dôvodu, že jeho odberateľ – platiteľ dane B neuhradil celú protihodnotu za dodanie tovaru. 
Z prijatého plnenia platiteľ dane B odpočítal daň vo výške 20 000 eur. Platiteľ dane B (odberateľ) dostal doklad 
o oprave základu dane, ktorým platiteľ dane A znižoval základ dane a daň v novembri 2021. Po obdržaní opravného 
dokladu podľa § 53b ods.1 zákona o DPH znížil výšku odpočítanej dane o 20 000 eur zo základu dane 100 000 
eur v zdaňovacom období november 2021. V mesiaci december 2021 platiteľ dane A prijal platbu v sume 30 000 
eur, ktorou sa znížila nevymožiteľná pohľadávka zo sumy 120 000 na sumu 90 000 eur. Z tohto dôvodu je platiteľ 
dane A povinný vykonať opravu zníženého základu dane a dane a doklad o oprave zaslať odberateľovi, platiteľovi 
dane. 
Platiteľ dane B dostal 3.1.2022 od platiteľa dane A opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. b) s náležitosťami 
podľa ods.10 zákona o DPH, z ktorého vyplýva, že v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou prijal platbu vo výške 
30 000 eur, ktorou sa znížila výška nevymožiteľnej pohľadávky. Z prijatej platby bola daň z pridanej hodnoty v sume 
5 000 eur a základ dane 25 000 eur. Platiteľ dane B má právo v zdaňovacom období január 2022 na odpočítanie 
dane v sume 5 000 eur. 
 

Ak platiteľ dane  vykonal pôvodné odpočítanie dane pomerne podľa § 50  alebo  podľa  § 49  ods. 5 zákona  
o DPH, je povinný uplatňovaný nárok na opätovné odpočítanie dane krátiť o koeficient, ktorý použil pri prvotnom 
odpočítaní dane, resp. percentom podľa rozsahu použitia na podnikanie a na iný účel ako podnikanie, ktoré uplatnil 
pri odpočítaní dane. V prípade investičného majetku, ak platiteľ dane vykonal jednu alebo viac úprav odpočítanej 
dane  podľa  § 54, § 54a  alebo  § 54d zákona  o DPH,  zohľadní  vykonané  úpravy odpočítanej  dane podľa § 54, 
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§ 54a alebo § 54d zákona o DPH aj pri oprave opravenej odpočítanej dane. V tejto súvislosti platiteľ dane 
zoberie  do  úvahy  vykonané  úpravy  odpočítanej  dane podľa  § 54, § 54a alebo § 54d  zákona o DPH  nielen  
pred opravou odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 zákona o DPH, ale aj po oprave odpočítanej dane (ak platiteľ 
opravoval odpočítanú daň z dôvodu, že čiastočne nezaplatil svojmu dodávateľovi). 
Ak nedošlo k zaplateniu (ani čiastočnému) za plnenie, ktoré je v zmysle § 54 ods. 2 zákona o DPH investičným 
majetkom, a dodávateľ po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky pristúpi k oprave základu dane podľa § 25a zákona 
o DPH,  je platiteľ dane (odberateľ) povinný opraviť odpočítanú daň, pričom v období od vykonania opravy 
odpočítanej dane do vykonania opravy opravenej odpočítanej dane z dôvodu následnej úplnej alebo čiastočnej 
úhrady protihodnoty došlo k zmene účelu alebo rozsahu použitia investičného majetku takým spôsobom, že 
ak by nedošlo k vráteniu celej odpočítanej dane, bolo by nevyhnutné vykonať úpravu odpočítanej dane, 
tak túto úpravu musí platiteľ zohľadniť. Platiteľ dane (odberateľ) zohľadní pri vykonaní opravy opravenej 
odpočítanej dane z dôvodu následnej úplnej alebo čiastočnej úhrady protihodnoty  aj tieto  uvedené zmeny účelu 
a rozsahu použitia majetku. 
 

Podľa § 53b ods. 3 novely zákona o DPH: „Ak platiteľ opravil odpočítanú daň podľa odseku 1 alebo opravil 
opravenú odpočítanú daň podľa odseku 2, zohľadní tieto opravy pri úprave odpočítanej dane podľa § 54, § 54a 
alebo § 54d.“ 
   

Ak po oprave odpočítanej dane podľa § 53b ods.1 zákona o DPH alebo oprave opravenej odpočítanej 
dane podľa § 53b ods. 2 novely zákona o DPH pri investičnom majetku podľa § 54 ods. 2 zákona o DPH je platiteľ 
povinný vykonať úpravu odpočítanej dane z dôvodu zmeny a/alebo rozsahu použitia tohto investičného majetku, 
zohľadní tieto opravy pri výpočte dodatočne odpočítateľnej alebo dodatočne neodpočítateľnej dane. 
 

4. diel - Uvádzanie údajov o oprave odpočítanej dane a oprave opravenej odpočítanej dane 
v kontrolnom výkaze a v záznamoch 

 
Platiteľ dane, odberateľ je povinný podľa § 78a odsek 2 písm. e) zákona o DPH uvádzať údaje o oprave 

odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 zákona o DPH v kontrolnom výkaze. Platiteľ dane, ktorý dostal opravný doklad 
vyhotovený podľa § 25a ods. 7 písm. a)  s náležitosťami podľa § 25a ods. 9 zákona o DPH, ktorým dodávateľ znížil 
základ dane a daň, uvedie v časti C.2. údaje z prijatého opravného dokladu za zdaňovacie obdobie, v ktorom tento 
opravný doklad dostal.   

 
Platiteľ dane, ktorý potom ako čiastočne alebo úplne zaplatil dodávateľovi za prijaté plnenie, dostane od platiteľa 

dane doklad o oprave zníženého základu dane vyhotovený podľa: 
- § 25a ods. 7 písm. a) s náležitosťami podľa § 25a ods. 9 zákona o DPH alebo 
- § 25a ods. 7 písm. b) s náležitosťami podľa § 25a ods. 10 zákona o DPH 

na základe čoho mu vznikne 
- povinnosť podľa § 53b ods. 1 zákona o DPH opraviť odpočítanú daň alebo 
- právo podľa § 53b ods. 2 zákona o DPH opraviť opravenú odpočítanú daň 

uvedie údaje z opravného dokladu v časti C.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom tento opravný 
doklad dostal. Údaj o oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 2 zákona o DPH uvádza v kontrolnom 
výkaze len v prípade, ak bola daň z plnenia prijatého od platiteľa dane úplne alebo čiastočne odpočítaná. 
 

Podľa § 78a ods. 10 zákona DPH pri oprave odpočítanej  dane a  oprave opravene  odpočítanej  dane  podľa  
§ 53b ods. 1 a 2 zákona o DPH sa v kontrolnom výkaze uvádzajú údaje: 

a) identifikačné číslo pre daň dodávateľa, 
b) číselná identifikácia opravného dokladu, 
c) poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka, 
d) suma, o ktorú sa opravila odpočítaná daň, 
e) sadzba dane. 

 
Vykazovanie údajov v kontrolnom výkaze podľa § 78a zákona o DPH v prípade opráv opravenej odpočítanej 

dane podľa § 53b zákona o DPH je riešené v metodickom pokyne ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnoty.  
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Podľa § 53b ods. 4 zákona o DPH: „Platiteľ je povinný uviesť opravu odpočítanej dane podľa odseku 1 a opravu 
opravenej odpočítanej dane podľa odseku 2 v záznamoch podľa § 70 ods. 2 písm. j).“ 
 

S účinnosťou od 1.1.2022 bolo precizované  ustanovenie § 70 ods. 2 písm. j) zákona o DPH, podľa ktorého 
je platiteľ dane, odberateľ, povinný viesť  podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o oprave 
odpočítanej dane podľa § 53, § 53a a § 53b ods. 1 zákona o DPH. 
 

Platiteľ dane, odberateľ, je v zmysle § 53b ods. 4 zákona o DPH povinný v záznamoch vedených  podľa § 70 
ods. 2 písm. j) zákona o DPH za jednotlivé zdaňovacie obdobia uvádzať údaje  o oprave  odpočítanej dane podľa 
§ 53, §53a a § 53b ods. 1 a oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 2 zákona o DPH. V záznamoch 
sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Zo záznamov by malo byť napr. zrejmé, k akému 
pôvodnému prijatému plneniu je vykoná oprava odpočítanej dane a oprava opravenej odpočítanej dane. 
 

5. diel - Vrátenie odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke odberateľom po zrušení  
registrácie pre daň z pridanej hodnoty 

 
Právnická  alebo fyzická osoba (odberateľ),  ktorej  bola zrušená  registrácia  pre daň z pridanej hodnoty,  má  

v určitom prípade povinnosť vrátiť pôvodne odpočítanú daň alebo jej pomernú časť, ak platiteľ dane (dodávateľ) 
v čase, keď odberateľ už nebol platiteľom dane, vykonal opravu základu dane podľa § 25a ods. 3 a ods. 7 písm. a) 
zákona o DPH z dôvodu, že odberateľ nezaplatil protihodnotu alebo časť protihodnoty za dodaný tovar alebo 
služby, a  jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 písm. a) až c) a f) a g) zákona o DPH. Pri 
oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH má platiteľ dane povinnosť vyhotoviť opravný 
doklad, ak opravil základ dane podľa § 25a ods. 3 zákona o DPH a odberateľ bol v čase dodania tovaru alebo 
služby  zdaniteľnou  osobou.  Opravný  doklad  je  povinný  zaslať  odberateľovi   najneskôr  do  uplynutia   lehoty  
na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vykonal opravu základu dane podľa § 25a ods. 
3 zákona o DPH. 
 

Ak platiteľ dane (dodávateľ) právnickej alebo fyzickej osobe (odberateľovi), ktorá prestala byť platiteľom dane, 
vykoná opravu základu dane podľa § 25a ods. 3 zákona  o DPH, ktorou zníži základ dane a výšku dane pri tovare 
alebo službe dodanej v čase, keď odberateľ bol platiteľom dane, je táto osoba (odberateľ) povinná vrátiť odpočítanú 
daň alebo jej pomernú časť viažucu sa na vykonanú opravu základu dane podľa § 81 ods. 9  zákona o DPH (do 
30.6.2021 § 81 ods. 10 zákona o DPH). Odpočítanú daň alebo jej pomernú časť vráti do 10 dní odo dňa prijatia 
opravného dokladu podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH.  
V danom prípade je povinnosť vrátenia odpočítanej dane uložená osobe, ktorá už nie je platiteľom dane a zákon 
o DPH neukladá povinnosť podať daňové priznanie (§ 78 zákona o DPH), preto odpočítanú daň vráti priamo 
uhradením sumy dane na účet daňového úradu bez podania daňového priznania. 
 

Povinnosť vrátenia odpočítanej dane sa nevzťahuje na prípad, ak sa oprava týka majetku, z ktorého bola pri zrušení 
registrácie platiteľa dane (odberateľa) podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH (do 30.6.2021 § 81 ods. 6 zákona o DPH) 
odvedená táto daň v daňovom priznaní podanom za posledné zdaňovacie obdobie. 

 
6. diel - Zrušovacie ustanovenie  

 
Zrušuje sa Metodický pokyn  č. 3/DPH/2021 k oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.  
 
 
 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 
                    Odbor daňovej metodiky 
                    Marec 2022 

 
 
 
 


