
 
 

  

 
 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  

 
5/DPH/2022/IM 

Pracovná pomôcka k vypĺňaniu riadkov DP DPH v nadväznosti na kontrolný 

a súhrnný výkaz 

 

Tento informačný materiál je určený pre daňové subjekty ako aj širokú verejnosť a  jeho cieľom je zjednodušenie 

vypĺňania DP DPH v nadväznosti na KV DPH a SV DPH - pracovná pomôcka priraďuje riadky DP DPH  

k jednotlivým oddielom KV DPH a SV DPH.  

 

1. Kto má povinnosť podať DP na DPH do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia :  

- Platiteľ dane z pridanej hodnoty v zmysle ustanovení  § 4 zákona o DPH  (tuzemská osoba, povinná 

registrácia a zo zákona  obrat 49 790 EUR, dobrovoľná registrácia, resp. prípravná činnosť)  alebo § 5 zákona 

o DPH  (zahraničná zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko 

alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava, ak jej vznikla povinnosť platiť daň podľa § 69 napr. dodanie T ,S v 

tuzemsku, ktoré sú predmetom dane, ak dodal T  oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47, ak dodal T  podľ a § 

45, ak nadobudol T  s oslobodením od dane podľa § 44 alebo ak uplatňuje odpočítanie dane podľa § 49 ods. 9 

zákona o DPH ),  

- Iná osoba registrovaná pre daň  v zmysle ustanovení § 7 zákona o DPH  (po prekročení  limitu 

z  nadobudnutia T z EÚ nad 14 000 EUR v kalendárnom roku, resp. na dobrovoľnej báze bez limitu)  a § 7a zákona 

o DPH (prijatie/dodanie služby z/do EÚ bez limitu – povinnosť podať súhrnný výkaz v prípade dodania služby do 

EÚ), nemá postavenie platiteľa, 

- Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona o DPH  (ods. 3 - napr. iná 

osoba neregistrovaná pre DPH), (ods. 4 - nadobudnutie nového  dopravného  prostriedku  z EÚ osobou 

neregistrovanou pre daň – povinnosť podať DP a do 7 dní daň zaplatiť),  (ods. 9 – oneskorené podanie žiadosti 

o registráciu za platiteľa DPH, povinnosť  podať DP za obdobie, v ktorom už mala byť platiteľom do 60 dní odo 

dňa zistenia tejto skutočnosti daňovým úradom alebo do 60 dní od podania oneskorenej  žiadosti o registráciu pre 

daň),    

- Zdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona o DPH uplatňujúca odpočítanie dane podľa § 52 zákona o DPH 

(každá osoba, ktorá  príležitostne dodá nový dopravný prostriedok definovaný v  § 11 ods. 12 zákona o DPH  - z 

tuzemska do EÚ),  

- Daňový zástupca pri dovoze tovaru  podľa § 69a zákona o DPH  – dovozca, ktorý je zahraničnou 

osobou a nie je platiteľom podľa zákona o DPH sa vo veci uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 48 ods.3 zákona 

o DPH  môže dať zastúpiť daňovým zástupcom (môže byť iba platiteľ so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku - DÚ 

BA pridelí na žiadosť platiteľa daňovému zástupcovi osobitné identifikačné číslo pre daň, pod ktorým koná daňový 

zástupca v mene zastúpeného dovozcu), daňový zástupca podáva jedno daňové priznanie za všetkých 
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dovozcov, ktorých zastupuje, do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, zároveň podá aj jeden  SV 

DPH.    

- Daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru podľa § 69aa  zákona o DPH, v nadväznosti na ustanovenia 

§ 69aa ods.1 citovaného zákona o DPH sa môže  dať zastupovať zahraničná osoba, ktorá nadobúda tovar v 

tuzemsku z iného ČŠ (§ 11 zákona o DPH)  na účel jeho dodania s oslobodením od dane do iného ČŠ (nadväznosť 

na § 43 zákona o DPH)  alebo tretieho štátu (§ 47 zákona o DPH)  alebo predaja tovaru na diaľku na území EÚ  

(nadväznosť na  § 14, § 16a zákona o DPH). 

Upozornenie: táto zahraničná osoba, ktorá sa dáva zastupovať , nie je platiteľ DPH v SR a môže sa dať 

zastupovať vo vyššie uvedenej veci len jedným daňovým zástupcom - písomné splnomocnenie  predloží DÚ 

BA a DÚ pridelí do 7 dní  osobitné IČDPH, daňový zástupca podáva jedno daňové priznanie do 25 dní po 

skončení kalendárneho mesiaca, jeden KV DPH a jeden SV DPH  za všetky zastúpené osoby.  

 

2.  Členenie riadkov daňového priznania k dani z pridanej hodnoty:  

Od r. 17 t. j. daň celkom (do 31.12.2020 - r. 19)   a smerom k riadku 02 DP DPH sú riadky, v ktorých je daň 

priznaná do ŠR v členení základ dane a daň na strane jednej a smerom nadol, t. j. od riadku 18 až riadku 31 

DP DPH  je uvedená daň z pridanej hodnoty (bez základu dane), ktorú si daňový subjekt zo  ŠR nárokuje na 

strane druhej (str. 7 až 12 tejto pomôcky). 

V riadkoch 13 až 15 DP DPH daňový subjekt vykazuje len hodnoty zodpovedajúce ZD. 

Informácie k jednotlivým riadkom sú rozdelené na tri časti : 

a) Riadky 13 až 15 DP DPH (str. 2 až str. 3)   

b) Riadky 01 až 17 DP DPH (str. 3 až str. 7)  

c) Riadky 18 až 37 DP DPH (str. 7 až str. 13)  

r. 13,14,15 (do 31.12.2020 – r. 15,16,17)  Dodanie tovaru a služby a nadobudnutie tovaru s oslobodením od 

dane  

Riadok 13 (do 31.12.2020 bol r. 15) nie je súčtovým riadkom r. 14 a r. 15, aj keď do neho vstupujú . T iež sa 

v ňom uvádzajú aj nasledujúce hodnoty: ZD za dodanie investičného zlata podľa § 67 ods. 3 zákona, ZD pri dodaní 

tovaru a služieb oslobodených od dane podľa § 28 až §  43 (v tom zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová 

povinnosť),  § 46, § 47 (pri vývoze tovaru sa základ dane uvádza za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k výstupu 

tovaru z územia EU), § 48 ods. 8  a § 48c ods. 1 a 2 (obchodovanie s tovarmi uvedenými v prílohe zákona o DPH  

č. 9, časť I. a II.), tiež aj prirážka cestovnej kancelárie oslobodená od dane podľa § 65 ods. 6 zákona a ZD pri 

nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného ČŠ s oslobodením od dane podľa § 44 zákona. Tento riadok nevstupuje 

do KV DPH, ani SV DPH. 

Riadok  14 (do 31.12.2020 bol r. 16 ), uvádza sa v ňom: ZD za dodané tovary oslobodené od dane podľa § 43 ods. 

1 (oslobodenie od dane pri dodaní tovaru za protihodnotu z tuzemska do iného ČŠ, pričom nadobúdateľ musí byť 

identifikovaný pre daň v inom ČŠ a musí prejsť právo nakladať s tovarom ako vlastník na nadobúdateľa tovaru 

v inom ČŠ) a podľa § 43 ods. 4 zákona (premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného ČŠ). T ieto 

plnenia sa uvádzajú v tom zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Riadok 14  vstupuje do SV 

DPH (§ 80 zákona o DPH), ale  do KV DPH nevstupuje.    
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Upozornenia: v zmysle ustanovenia § 43 ods. 9 – oslobodenie od dane podľa odsekov 1 a 4 sa neuzná, ak 

dodávateľ nepodal SV, resp. údaje v ňom sú nepravdivé, resp. neúplné, okrem situácie, že dostatočne uvedené 

nedostatky odôvodní (napr. choroba-PN).  

Ďalej, v prípade trojstranného obchodu prvý odberateľ neuvádza do riadkov 13 a 14 hodnotu tovaru 

fakturovanú druhému odberateľovi v inom ČŠ. 

 

Riadok  15  (do 31.12.2020 r. 17), uvádzame v ňom ZD za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane 

podľa § 46 zákona o DPH  (napr.  ak ide o dopravu osôb na území tuzemska, v rámci dopravy z tuzemska do 

zahraničia), podľa § 47 zákona o DPH  (vývoz do tretích krajín, platiteľ sa preukazuje  dokladom o odoslaní alebo 

preprave tovaru (napr. CMR) a vývozným JCD (Platiteľovi sa umožňuje preukázať vývoz tovaru, v prípade podania 

ústneho colného vyhlásenia pre vývoz tovaru alebo vykonania úkonu považovaného za colné vyhlásenie pre colný 

režim vývoz tovaru, aj inými dôkazmi  špecifikovanými v článku 335 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ 

2015/2447 z 24.11.2015, napr. doklad o zaplatení, faktúra, dodací list potvrdený príjemcom a  iné. Pri vývoze tovaru 

sa ZD  uvádza za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k výstupu tovaru z územia EÚ).  T iež v tomto riadku 

uvádzame oslobodenie od dane pri dovoze tovaru podľa § 48 ods. 8 zákona o  DPH (hodnota služieb, ktoré vstupujú 

do ZD dovážaného tovaru, napr. preprava tovaru). Riadok 15 nevstupuje do SV DPH, ani do KV DPH. 

Poznámka: v riadkoch 13 až 15 sa uvádza aj oprava základu dane pri plneniach oslobodených od dane, ktoré 

neovplyvňujú výšku dane v tuzemsku. 

Riadok 01 až 04 -  Dodanie tovaru a služby podľa § 8 a 9 zákona  a daň podľa § 81 zákona  

Riadok 01 (ZD – znížená sadzba dane) a k nemu  riadok 02 (daň - znížená sadzba dane), riadok 03 (ZD – 

základná sadzba dane) a k nemu riadok 04 (daň - základná sadzba dane). 

Riadok 01 až 04 - súčet ZD (a k nim príslušná daň) za zdaniteľné obchody v tuzemsku v príslušnom zdaňovacom 

období,  t. j. celková hodnota (bez dane) za dodané tovary podľa § 8 zákona  a  za dodané  služby podľa § 9 zákona, 

ktoré podliehajú dani (základnej, resp. zníženej). Jedná sa o vystavené faktúry tuzemským odberateľom, 

vrátane daňovej povinnosti z prijatej platby  pred dodaním tovaru a služby podľa § 19 ods. 4 zákona o  DPH. 

Ďalej sa tu uvádza daňová povinnosť platiteľov používajúcich osobitnú úpravu podľa § 65 zákona o DPH 

(napr. cestovná kancelária, cestovná agentúra, pričom  ZD tvorí kladný rozdiel medzi predajnou cenou 

požadovanou od zákazníka a súčtom cien služieb cestovného ruchu obstaraných od iných osôb, pričom tento 

rozdiel predstavuje prirážku, ktorá sa považuje za cenu s daňou, a preto sa uvádza suma prirážky znížená o daň 

); daňová povinnosť   obchodníkov, ktorí predávajú použitý  tovar podľa  § 66  ods. 3 zákona (aplikujú kladný  

rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou, ktorá predstavuje  ZD , ktorý je cenou vrátane dane, z  ktorej sa potom 

vypočíta daň z pridanej hodnoty, čo  je suma ZD znížená o daň); daňová povinnosť platiteľov dane, ktorí uplatňujú 

osobitnú úpravu dane na základe prijatia platby podľa § 68d zákona (za dodanie tovaru, resp. služby a postúpenie 

pohľadávky), ide o dobrovoľnú úpravu limitovanú obratom platiteľa do 100 000 EUR. Riadok 01 až 04 vstupuje 

do časti A.1. KV DPH (napr. faktúra pre zdaniteľnú osobu – platiteľa aj  neplatiteľa DPH, v prípade neplatiteľa DPH  

-  kolónka  IČ DPH zostáva prázdna); do časti D.1. KV DPH (tržby  z e-kasy  platiteľa dane) alebo do  časti D.2. 

KV DPH (napr. plnenie pre občana bez povinnosti vystaviť faktúru, interné doklady). 

Tiež na uvedených riadkoch (01 až 04) sa uvedie ZD a  príslušná daň (základnej, resp. zníženej ) v prípade 

zrušenia registrácie platiteľa podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH (do 31.12.2019  r. 18)  odvedenie DPH zo ZC 

majetku, zásob ku dňu zrušenia registrácie t. j. k poslednému zdaňovaciemu obdobiu  (pozor -  maximálne do 

výšky odpočítanej dane pri nadobudnutí alebo vytvorení majetku). Daň pri zrušení registrácie nevstupuje do KV 

DPH.   

Riadok 05 až 08 -  Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11 a zákona  
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Riadok 05 (ZD - znížená sadzba dane) a k nemu  riadok 06 (daň - znížená sadzba dane), riadok 07 (ZD- základná 

sadzba) a k nemu riadok 08 (daň - základná sadzba dane) 

Riadok 05 až 08 – súčet ZD (k nim príslušná daň) za nadobudnuté tovary z iných ČŠ podľa § 11 a § 11a zákona 

o DPH. V prípade aplikácie nadobudnutia tovaru v SR v režime „call-off stock“ (§ 11 a zákona o DPH), t. j.  ak sa 

tovar odoslal alebo prepravil v tomto režime z iného ČŠ do tuzemska za účelom, že tu bude dodaný neskôr, a to 

v 12 mesačnej lehote, tak vtedy sa zahraničná osoba, ktorá ho premiestňuje, nie je povinná absolvovať registráciu 

v SR pre DPH. Platí, že nadobudnutie tovaru v tuzemsku odberateľom (vopred známa zdaniteľná osoba, 

identifikovaná pre DPH – platiteľ aj neplatiteľ DPH) sa považuje za uskutočnené až v čase prevodu práva nakladať 

s tovarom ako vlastník, t. j. v čase dodania v tuzemsku,  kedy ho fyzicky vybral zo skladu. Daňová povinnosť sa 

prenáša v zmysle ustanovenia § 69  ods. 6 zákona o  DPH  na odberateľa (nadobúdateľ tovaru), ktorý  daň 

prizná v riadku 06, resp. 08 DP DPH  a zároveň, ak je v postavení platiteľa, tak mu vzniká  nárok na 

odpočítanie dane (v súlade s  § 49 až 51 zákona o DPH), ak má faktúru v riadku 18, resp. v riadku 19 DP DPH.  

Platiteľovi tieto riadky vstupujú do časti B.1.KV DPH. 

Upozornenie: platiteľ dane, ktorý kúpi pozemné motorové vozidlo uvedené v § 11 ods. 11 písm. a) zákona 

o DPH (nové alebo ojazdené  motorové vozidlo) z iného ČŠ od osoby identifikovanej pre DPH v inom ČŠ je 

v zmysle  § 70 ods. 6 zákona  povinný za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom kúpi uvedené vozidlo (je alebo 

bolo v evidencii vozidiel v inom ČŠ)  a jeho  nákup bol  realizovaný za účelom jeho ďalšieho predaja,  doručiť 

daňovému úradu v lehote na podanie DP DPH aj záznamy  (s  identifikačnými údajmi predávajúceho, hodnotu 

tovaru,  VIN vozidla, počet najazdených km, dátum prvého uvedenia do prevádzky, dátum vyhotovenia faktúry, 

dátum nadobudnutia tovaru a povinný  údaj predávajúceho, či tovar bol dodaný s oslobodením od dane alebo 

uplatnil osobitnú úpravu uplatňovania dane pri predaji použitého tovaru).  

Riadok 09 (ZD) a 10 (daň)  -  Tovar a služba, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2,3 a 9 až 12 

zákona 

Do riadku 09 sa uvádza ZD  za všetky tovary a služby, pri ktorých platí daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2,3 

a 9 až 12 zákona: 

Služby uvedené v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11, ktoré zdaniteľnej osobe dodala zahraničná osoba z iného ČŠ alebo 

zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby je v tuzemsku (napr. ide o služby vzťahujúce sa na 

nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti, krátkodobý nájom dopravných prostriedkov, doprava osôb).  

Príklad: HU spoločnosť vypracovala projektovú dokumentáciu pre SK platiteľa dane, ktorý vlastní budovu v SR. 

Osobou  povinnou platiť daň je príjemca plnenia – slovenská zdaniteľná osoba (platiteľ,  neplatiteľ dane) 

podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH, ktorý to uvedie na riadku 09 DP DPH (ZD), v riadku 10 (daň) odvedie. 

Platiteľovi tieto riadky vstupujú do časti B.1.KV DPH.   

 

Dodanie tovaru, ktorý zdaniteľnej osobe dodala zahraničná osoba z iného ČŠ alebo zahraničná osoba z tretieho 

štátu, ak miesto dodania tovaru je v tuzemsku, okrem tovaru (predaja tovaru na diaľku podľa § 14 ods. 1 zákona 

o DPH,  tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I. zákona, na dodanie ktorého  vo verejnom colnom sklade typu I. nie 

je možné podľa § 48c ods. 1 písm. a) zákona uplatniť oslobodenie od dane; tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti 

I. zákona na dodanie ktorého v osobitnom sklade nie je možné podľa § 48c ods. 1 písm. b) zákona uplatniť 

oslobodenie od dane; tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II. zákona, na dodanie ktorého v daňovom sklade nie 

je možné podľa § 48c ods. 2 písm. c) uplatniť oslobodenie od dane ). Osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 

2 zákona o DPH  je príjemca plnenia – slovenská zdaniteľná osoba (platiteľ, neplatiteľ dane), ktorý to uvedie na 

riadku 09 DP DPH (ZD) , v riadku 10 (daň) odvedie. Platiteľovi tieto riadky vstupujú do časti B.1. KV DPH.   

Dodanie služby, ktorú zdaniteľnej osobe a právnickej nezdaniteľnej  osobe registrovanej pre daň podľa § 7  

zákona, dodala zahraničná osoba z iného ČŠ alebo z tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 



5 
 

ods. 1 zákona (nemôže ísť o oslobodenú službu) a dodanie plynu cez rozvodný systém zemného plynu alebo 

dodanie elektriny zahraničnou osobou, kde príjemcom je SK platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa 

§ 7 a § 7a zákona.  Osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH (dodanie služby) a podľa § 69 

ods. 9 zákona o DPH (dodanie plynu)  je príjemca plnenia. Platiteľ dane to  uvedie na riadku 09 DP DPH (ZD), 

v riadku 10 (daň) odvedie, (v súlade s § 49 až 51 zákona o DPH  si daň môže odpočítať v riadku 19 DP DPH) a  

do časti B.1. KV DPH. Neplatiteľ dane (napr. osoba registrovaná pre daň podľa § 7 a § 7a zákona), to  uvedie 

na riadku 09 DP DPH (ZD), v riadku 10 (daň) odvedie, pričom  KV DPH nepodáva, pretože nemá štatút platiteľa 

dane.  

Príklad: Spoločnosť A so sídlom v Prahe prenajala podnikateľovi  B s bydliskom v T renčíne, neregistrovaný pre 

daň, ktorý poskytuje geodetické služby, meracie zariadenie na obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022. Za toto plnenie 

vyhotovila spoločnosť A faktúru dňa 2.4.2022, ktorou požadovala uhradiť 600 eur. Osobou povinnou platiť daň je  

podľa  § 69  ods. 3 zákona o DPH  podnikateľ B, pretože ide o službu s miestom dodania v tuzemsku (podľa  § 15 

ods. 1 zákona) a pred prijatím tejto služby mu vyplýva povinnosť  požiadať o registráciu podľa § 7a ods. 1 zákona 

o DPH a podať DP za marec 2022, priznať daň zo sumy 600 eur (ZD v riadku 09), vo výške 120 eur (daň v riadku 

10). Daň si odpočítať  nemôže a ani nepodáva KV DPH, pretože nemá štatút platiteľa.    

Z dôvodu, že SR v minulosti zaznamenala rozsiahle daňové úniky  na dani z pridanej hodnoty, tak 

zákonodarca pristúpil k aplikácii tuzemského samozdanenia vybraných problémových komodít, ktoré sú 

uvedené v § 69 ods. 10 až 12 zákona o  DPH.   

Upozornenie: na faktúre vystavenej dodávateľom musí byť uvedená slovná informácia : „Prenesenie daňovej 

povinnosti“, pričom táto faktúra dodávateľovi  fakturujúcemu podľa § 69 ods.10 až § 69 ods. 12 písm. a) až e) 

sa neuvádza do časti A.2. KV DPH, pretože tieto komodity boli zakomponované do uvedeného ustanovenia 

pred platnosťou KV DPH (01.01.2014), napr. samozdanenie kovového odpadu a šrotu bolo prijaté už od apríla 

2009, prevod emisných kvót skleníkových plynov od 01.01.2011. Do časti A.2. KV DPH sa uvádza faktúra 

vystavená dodávateľom za komodity uvedené v ustanoveniach  § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o  DPH po 

zavedení KV DPH (od 01.01.2014).      

Komodity zakomponované pred platnosťou KV DPH do 31.12.2013:    

§ 69 ods. 10 – dodanie zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššej a dodanie 

služby spočívajúcej v sprostredkovaní dodania takéhoto zlata v mene a na účet inej osoby, pričom dodávateľ to  

neuvádza do A.2. KV DPH, faktúru uvedie v záznamoch DPH,  odberateľ odvedie daň v riadku 10 DP DPH, 

pričom si  ju môže v súlade s § 49 až 51 zákona o DPH  odpočítať v riadku 19 DP DPH (do 31.12.2020 r. 21) 

a zároveň to uvedie do  časti  B.1. KV DPH.   

 § 69 ods. 11 – dodanie investičného zlata  podľa § 67 ods . 1 písm. a) zákona platiteľom dane, ktorý využil možnosť 

zdanenia (môže sa rozhodnúť) podľa § 67 ods. 4 zákona, a dodanie služby spočívajúcej v sprostredkovaní dodania 

takéhoto zlata v mene a na účet inej osoby, pričom dodávateľ to  neuvádza do A.2. KV DPH, faktúru uvedie 

v záznamoch DPH, odberateľ odvedie daň v riadku 10 DP DPH, pričom si  ju môže v súlade s § 49 až 51 zákona 

o DPH  odpočítať v riadku 19 DP DPH (do 31.12.2020 r. 21) a zároveň to uvedie do  časti  B.1. KV DPH.   

§ 69 ods. 12 písm. a) – dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku, ak ide o kovový odpad a šrot 

z výroba alebo z mechanického pracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné z dôvodu ich zlomenia, 

rozrezania, opotrebovania a z podobných dôvodov, pričom dodávateľ to neuvádza do A.2. KV DPH, faktúru 

uvedie v záznamoch DPH, odberateľ odvedie daň v riadku 10 DP DPH, pričom si  ju môže v súlade s § 49 až 51 

zákona o DPH  odpočítať v riadku 19 DP DPH (do 31.12.2020 r. 21) a zároveň to uvedie do  časti  B.1. KV DPH.   
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§ 69 ods. 12 písm. b) - prevod emisných kvót skleníkových plynov  v tuzemsku, pričom dodávateľ to neuvádza 

do A.2. KV DPH, faktúru uvedie v záznamoch DPH, odberateľ odvedie daň v riadku 10 DP DPH, pričom si  ju 

môže v súlade s § 49 až 51 zákona o DPH  odpočítať v riadku 19 DP DPH (do 31.12.2020 r. 21) a zároveň to 

uvedie do  časti  B.1. KV DPH.   

 

§ 69 ods. 12 písm. c) - dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa 

§ 38 ods. 8 );  prenesenie DP sa aplikuje aj v prípade príležitostného predaja nehnuteľnosti. (Do 5 rokov od prvej 

kolaudácie nie je možná aplikácia prenosu DP), pričom dodávateľ to  neuvádza do A.2. KV DPH, faktúru uvedie 

v záznamoch DPH, odberateľ odvedie daň v riadku 10 DP DPH, pričom si  ju môže v súlade s § 49 až 51 zákona 

o DPH  odpočítať v riadku 19 DP DPH (do 31.12.2020 r. 21) a zároveň to uvedie do  časti  B.1. KV DPH.   

 

§ 69 ods. 12 písm. d) - dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku , ktorá bola predaná dlžnou osobou 

uznanou súdom alebo iným štátnym orgánov v konaní o nútenom predaji, pričom dodávateľ to neuvádza do A.2. 

KV DPH, faktúru uvedie v záznamoch DPH, odberateľ odvedie daň v riadku 10 DP DPH, pričom si  ju môže 

v súlade s § 49 až 51 zákona o DPH  odpočítať v riadku 19 DP DPH (do 31.12.2020 r. 21) a zároveň to uvedie 

do  časti  B.1. KV DPH.   

 

§ 69 ods. 12 písm. e) - dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa pri výkone 

práva  z tejto záruky (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia – pri zabezpečovacom prevode práva je 

príjemcom plnenia platiteľ dane, ktorého pohľadávka bola zabezpečená a platiteľ dane, ktorý nadobudol predmet 

záruky), pričom dodávateľ to neuvádza do A.2. KV DPH, faktúru uvedie v záznamoch DPH, odberateľ odvedie 

daň v riadku 10 DP DPH, pričom si  ju môže v súlade s § 49 až 51 zákona o DPH  odpočítať v riadku 19 DP 

DPH (do 31.12.2020 r. 21) a zároveň to uvedie do  časti  B.1. KV DPH.   

 

Komodity zakomponované po platnosti KV DPH od 01.01.2014:    

§ 69 ods. 12 písm. f) - dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú 

bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, okrem dodania tovaru, pri ktorom je vyhotovená 

zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a ) alebo b) zákona, pričom dodávateľ to uvádza do A.2. KV DPH, 

faktúru uvedie v záznamoch DPH, odberateľ odvedie daň v riadku 10 DP DPH, pričom si ju môže v súlade s § 

49 až 51 zákona o DPH odpočítať v riadku 19 DP DPH (do 31.12.2020 r. 21) a zároveň to uvedie do  časti  B.1. 

KV DPH.   

§ 69 ods. 12 písm. g) - dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 

7301,7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka okrem kovového odpadu a  šrotu, okrem dodania tovaru, pri 

ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona, pričom dodávateľ to  

uvádza do A.2. KV DPH, faktúru uvedie v záznamoch DPH, odberateľ odvedie daň v riadku 10 DP DPH, pričom 

si  ju môže v súlade s § 49 až 51 zákona o DPH  odpočítať v riadku 19 DP DPH (do 31.12.2020 r. 21) a zároveň 

to uvedie do  časti  B.1. KV DPH.   

 

§ 69 ods. 12 písm. h) a písm. i) - dodanie mobilných telefónov  a dodanie integrovaných obvodov, ako sú 

mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 

EUR a viac, pričom dodávateľ to  uvádza do A.2. KV DPH, faktúru uvedie v záznamoch DPH, odberateľ odvedie 

daň v riadku 10 DP DPH, pričom si  ju môže v súlade s § 49 až 51 zákona o DPH  odpočítať v riadku 19 DP 

DPH (do 31.12.2020 r. 21) a zároveň to uvedie do  časti  B.1. KV DPH.   

 

§ 69 ods. 12 písm. j) - dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti poľa § 8 ods. 1 písm. b), 

ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu a dodanie tovaru  s inštaláciou a montážou, ak inštalácia alebo montáž 
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patrí do sekcie F osobitného predpisu (dodržanie 3 podmienok, stavba dodaná platiteľom pre platiteľa, s miestom 

dodania v tuzemsku a uvedené práce patria do sekcie F osobitného predpisu, ktorým je nariadenie Komisie EÚ č. 

1209/2014 z 29. októbra 2014), pričom dodávateľ to  uvádza do A.2. KV DPH, faktúru uvedie v záznamoch DPH, 

odberateľ odvedie daň v riadku 10 DP DPH, pričom si  ju môže v súlade s § 49 až 51 zákona o DPH  odpočítať 

v riadku 19 DP DPH (do 31.12.2020 r. 21) a zároveň to uvedie do  časti  B.1. KV DPH.   

 

Riadok 11 (ZD) a 12 (daň)  -  Tovar, pri ktorom druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 zákona 

Do riadku 11 sa uvádza ZD druhého odberateľa, ktorý je príjemcom tovaru v tuzemsku, ak ide o trojstranný 

obchod podľa § 45 zákona (druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň), pričom pri určení ZD sa vychádza 

z ceny tovaru uvedenej vo faktúre vyhotovenej prvým odberateľom (do 31.12.2020 sa  Nadobudnutie tovaru prvým 

odberateľom  uvádzalo v r. 35 DP DPH a Dodanie tovaru prvým odberateľom sa uvádzalo do r. 36 DP DPH). 

V riadku 12 sa uvádza prislúchajúca daň k riadku 11. Príjemca, t.j. druhý odberateľ odvedie daň v riadku 12 DP 

DPH, platiteľ dane si daň môže v súlade s § 49 až 51 zákona o DPH odpočítať v riadku 19 DP DPH (do 

31.12.2020 r. 21). Platiteľ to uvádza do časti B.1. KV DPH.    

Riadok 16 (daň)  -  Daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3,6 a 8 zákona  

Do riadku 16 sa uvádza daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3, 6 a  8 zákona v prípadoch, keď sa 

pri surovej rope a minerálnych olejoch ukončia režimy a situácie, v ktorých sa uplatnilo oslobodenie od dane 

(porušenie podmienok oslobodenia v daňovom, colnom a osobitnom sklade, z ktorých vyplýva odvedenie dane, t. 

j. okamihom vyňatia, zaplatenie dane ku dňu, kedy táto skutočnosť nastala). 

Riadok 17 (daň)  -  Daň celkom – SÚČET riadkov 02,04,06,08,10,12 a 16 DP DPH  

Riadok 18 (znížená sadzba dane) a 19 (základná sadzba dane)  -  Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 52 

a § 54 až 54d zákona  

Do riadkov 18 a 19 sa uvádza: 

Výška odpočítateľnej dane podľa § 49 až § 52 a § 54 až 54d zákona v členení podľa sadzieb dane v príslušnom 

zdaňovacom období. Výška odpočítateľnej dane sa určí zo záznamov vedených podľa § 70 zákona v členení na 

tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a  s možnosťou pomerného 

odpočítania dane v nadväznosti na § 49 a § 50 zákona. Platiteľ dane, ktorý si daň odpočíta v pomernej výške (§ 

49 ods. 4 zákona) uvádza len odpočítanú daň určenú podľa § 50 zákona. 

V zmysle ustanovení § 49 ods. 9 zákona, platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 5 zákona, ktorý spĺňa 

podmienky na vrátenie dane podľa § 55a alebo § 56 zákona, nemôže uplatňovať odpočítanie cez DP DPH, okrem 

odpočítania dane z tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona, a okrem 

odpočítania dane ktorú uplatnil na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (uvedené v prvom 

bode tejto pomôcky). 

Upozornenie: Platiteľ dane vykoná odpočítanie dane podľa § 51 ods. 2 zákona najskôr v zdaňovacom období, 
v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane (t.j. v deň, keď vznikla daňová povinnosť) a najneskôr 
v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v  ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo 
(december/ štvrtý štvrťrok, resp. posledné zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka), ak do uplynutia lehoty na 
podanie DP DPH za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má k dispozícii faktúru 
od platiteľa dane v tuzemsku, faktúru od dodávateľa tovaru z iného ČŠ, faktúru o premiestnení tovaru alebo 
dovozný doklad potvrdený colným orgánom pri dovoze z tretích štátov. Ak nemá platiteľ dane k dispozícii 
uvedené doklady do uplynutia lehoty na podanie DP za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom 
právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná ho v zdaňovacom období, v ktorom sú mu  uvedené doklady doručené. 
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Pri tovaroch a službách , pri ktorých je povinný platiť daň príjemca podľa § 69 ods. 2,3,7 a 9 až 12, platiteľ dane 
vykoná odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane  
a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane 
vzniklo, za predpokladu, že je daň uvedená v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH (v tomto prípade nie je 
podmienkou pre odpočítanie dane držba faktúry). 
 
Poznámka: pre platiteľa dane, ktorého účtovným obdobím je hospodársky rok, sa na účely § 51 ods. 2 zákona 
kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.  
 
Vysporiadanie koeficienta podľa § 50 ods. 4 zákona, t.j.  rozdiel medzi predbežne odpočítanou daňou 

v jednotlivých zdaňovacích obdobiach kalendárneho roka a výškou odpočítateľnej dane vypočítanou po skončení 

kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka (tento rozdiel vysporiada v prospech alebo na ťarchu ŠR v DP DPH  

za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho alebo hospodárskeho roka).  

Výška odpočítanej dane podľa § 52 zákona zahrnutá do kúpnej ceny; zaplatená pri dovoze; pri nadobudnutí 

nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného ČŠ (podľa § 11 ods. 12 zákona motorové vozidlo, loď, 

lietadlo) a to do výšky dane, ktorú by bola táto osoba povinná  uhradiť, ak by nový dopravný prostriedok dodávala 

do iného ČŠ, pričom právo na odpočítanie dane vzniká akejkoľvek osobe  v čase dodania nového 

dopravného prostriedku. Odpočítanie dane sa môže uplatniť len za mesiac, v ktorom bol nový dopravný 

prostriedok dodaný. 

V týchto riadkoch sa upravuje  aj odpočítaná daň pri investičnom majetku (stavby, stavebné pozemky, byty, 

nebytové priestory ich nadstavby, prístavby a stavebné úpravy , ktoré si vyžadujú stavebné povolenie) pri zmene 

účelu podľa § 54 a prílohy č. 1 zákona alebo pri zmene rozsahu  jeho použitia   na účely podnikania, ako aj na 

iný účel ako na podnikanie podľa § 54a až 54d a prílohy č. 1 zákona,   pričom platiteľ tento údaj uvádza len v DP 

DPH za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho alebo hospodárskeho roka, v  ktorom zmenil účel alebo 

rozsah použitia investičného majetku (so znamienkom plus – dodatočne odpočítateľná daň; so znamienkom 

mínus – dodatočne neodpočítateľná daň). 

Právo na odpočítanie dane platiteľa uplatňujúceho osobitnú úpravu dane podľa § 68d zákona  na základe 

prijatia platby (dňom  a v rozsahu zaplatenia). 

Odpočítanie dane pri oneskorenej registrácii  podľa § 55 ods. 3 a 4 zákona. 

Poznámka: ak je uvedený v riadkoch 18 a 19 kladný údaj, tak z uvedeného vyplýva zníženie dane uvedenej 

v riadku 17 (daň celkom) a ak záporný, tak predstavuje jej zvýšenie.  Údaj v riadku 18 a 19 nie je  súčtom riadkov 

20,22 a riadkov 21,23; aj keď do nich vstupujú.   

Upozornenie: odpočítanie dane uplatnenej platiteľom dane – odberateľom v prípade prenosu daňovej povinnosti 

na neho sa uvádza len v riadku 18 alebo 19 DP DPH, v KV DPH  časť B.1. 

Riadok 20 (znížená sadzba dane) a 21 (základná sadzba dane)  -  Odpočítanie dane podľa § 51 ods. 1 písm. a) 

zákona 

V riadku  20 a 21 sa uvádza výška odpočítanej dane uplatnenej dodávateľom z tovarov a služieb dodaných 

v tuzemsku, t.j. iba od tuzemských dodávateľov (na základe faktúry, zjednodušenej faktúry – napr.  doklady  z e-

kasy).  

Tieto riadky vstupujú do časti  B.2. KV DPH (riadne faktúry) alebo do B.3.1., resp. B.3.2. KV DPH  

(zjednodušené  faktúry). 
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Riadok 22 (znížená sadzba dane) a 23 (základná sadzba dane)  -  Odpočítanie dane podľa § 51 ods. 1 písm. 

d) zákona 

V riadku  22 a 23 sa uvádza výška odpočítanej dane zaplatenej správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru (z 

tretích krajín, pričom  dokladom je dovozné JCD, kde je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca). Tieto 

riadky nevstupujú do KV DPH. 

Riadok 24 (základ dane) a 25 (daň)  -  Rozdiel v základe dane a v dani podľa § 25 ods. 1 až 3, § 65 ods. 10 

a 11 zákona (+/-) 

V riadku  24 sa uvádza rozdiel pôvodného a opraveného ZD a k nemu daň (riadok 25) podľa § 25 ods. 1 až 3 

a podľa § 68d ods. 8 zákona pri dodaní tovaru  alebo služby a pri prenose daňovej povinnosti na odberateľa, 

napr. pri nadobudnutí tovaru alebo prijatí služby v tuzemsku z iného ČŠ (znamienkom mínus, ak sa znížil ZD 

a znamienkom plus, ak sa zvýšil ZD). 

Poznámka: Tento riadok je zaujímavý tým, že nevyplýva daňovému subjektu povinnosť podať dodatočné DP, ale 

predmetné transakcie umožňuje korigovať prostredníctvom korekcie odberateľských faktúr, t.j. buď z dôvodu 

zrušenia zdaniteľného plnenia, zníženia ceny plnenia po vzniku daňovej povinnosti, resp. zvýšenia ceny plnenia, 

pričom sa použije pôvodná sadzba dane, platná v čase vzniku daňovej povinnosti; k oprave ZD a dane nedochádza 

v prípade zníženia ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti, ak sa na takomto postupe dodávateľ 

s odberateľom dohodli.     

V tomto riadku 24 sa koriguje aj ZD a k nemu daň (riadok 25) v nadväznosti na ustanovenia § 17 ods. 3 zákona 

t. j. v prípade, ak nadobúdateľ pri nadobudnutí z iného ČŠ použil IČ pre daň pridelené v tuzemsku a tovar bol 

prepravený do iného ČŠ a nadobudnutie tovaru následne zdanil v ČŠ, kde skončila preprava alebo odoslanie.      

Ďalej sa tieto riadky použijú aj v prípade opravy ZD a k nemu dane podľa § 65 ods. 10 až 12; pričom rozdiel medzi 

pôvodným a opraveným ZD (vrátane opravy dane, t.j.  znamienkom mínus pri znížení dane a znamienkom plus pri 

zvýšení dane) sa uvedie v DP DPH za posledné zdaňovacie obdobie  kalendárneho roka, v ktorom došlo k jeho 

zvýšeniu alebo zníženiu .  

Upozornenie: v riadkoch 24 a 25 sa uvádza oprava ZD a dane ovplyvňujúca výšku dane v tuzemsku (tuzemské 

vystavené odberateľské faktúry, prijaté zahraničné faktúry s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa).  

Vystavené opravné (tuzemské odberateľské) faktúry  uvádza dodávateľ - platiteľ dane v časti C.1.KV DPH. 

Ak opravuje  ZD a daň odberateľ – platiteľ dane,  na ktorého sa prenáša daňová povinnosť,  uvedie to 

v časti C.2.KV DPH.   

Príklad: Maloobchod, platiteľ dane má uzatvorenú zmluvu s CZ dodávateľom (platiteľ dane) o dodaní výrobkov.  

Zmluvné strany sa dohodli, že ak maloobchod v januári 2022 odoberie tovar v hodnote 5 000 eur, poskytne mu CZ 

dodávateľ zľavu vo výške 5 % z hodnoty dodávky realizovanej v januári 2022. Maloobchod v januári 2022 odobral 

tovar v hodnote 5 000 Eur, a preto mu CZ dodávateľ vo februári 2022 poskytne zľavu vo výške 5 % t. j. 250 Eur na 

tovar dodaný v januári 2022. Vo februári 2022 vyhotoví CZ dodávateľ doklad o poskytnutej zľave a ten istý mesiac 

maloobchod tento doklad aj dostane.  

Maloobchod postupuje nasledovne:  odberateľ  za zdaňovacie obdobie február  2022 koriguje ZD podľa § 25 ods. 

3 zákona DPH  tak, že  zahrnie do DP DPH rozdiel medzi pôvodným ZD (bol uvedený v riadku 07 DP DPH 

v sume 5 000 Eur) a opraveným ZD do riadku 24 DP DPH znamienkom mínus, t.j. v sume – 250 Eur   

a rozdiel  pôvodnej dane (bola  uvedená v riadku 08 DP v sume 1 000 Eur) a opravenej dane do riadku 25 DP 

DPH znamienkom mínus, t. j. v sume  - 50 Eur   a zároveň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH  koriguje prípadnú 

pôvodne odpočítanú daň (z riadku 19 DP DPH v sume 1 000 Eur) v riadku 28 DP DPH so  znamienkom plus 

t. j. v sume + 50 Eur. Vykonané opravy sa premietnu do časti C.2. KV DPH.   
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Riadok 26 (základ dane) a 27 (daň)  -  Rozdiel v základe dane a v dani podľa § 25a zákona (+/-) – korekcia 

vystavených tuzemských odberateľských faktúr 

V riadku  26 (ZD) a 27 (daň),   sa uvádza rozdiel pôvodného a opraveného ZD a k nemu vypočítanej dane,  podľa 

§ 25a ods. 3 zákona, ktoré predstavujú sumu, o ktorú sa znižuje ZD a k nemu vypočítanej dane,  z dôvodu vzniku 

nevymožiteľnej pohľadávky (ZD aj daň sa uvedú znamienkom mínus). 

Prijatie akejkoľvek  platby v súvislosti  s nevymožiteľnou pohľadávkou (podľa § 25a ods.6 zákona), ktoré 

prijal po znížení ZD a k nemu dane, podľa § 25a ods.3 zákona, pričom uvedie rozdiel medzi pôvodným a opraveným 

ZD (a k nemu dane) a sumou, ktorú platiteľ dane prijal po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, zníženou o  daň. 

Základ dane a daň sa označí znamienkom plus.  

Tiež sa v týchto riadkoch koriguje ZD a daň pri predaji tovarov a služieb, podľa § 65 a 66 zákona (osobitné úpravy), 

ak zákazník úplne alebo čiastočne nezaplatil za tovary, resp. služby a  táto pohľadávka sa stala nevymožiteľnou 

podľa § 25a ods. 2 zákona. 

Rozdiel medzi pôvodným a opraveným ZD a daňou sa uvedie  v DP DPH najskôr za zdaňovacie obdobie, 

v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou a opravu uvedie v DP DPH za to zdaňovacie obdobie, kedy prijal 

platbu (§ 25a ods. 6 zákona).   

Riadok 26 a 27 vstupuje do C.1. KV DPH (do nového stĺpca 11 od 01.01.2021).  

Riadok 28 (daň)  -  Oprava odpočítateľnej dane podľa § 53 a 53a zákona (+/-) – korekcie dodávateľských 

faktúr 

V riadku  28 uvedie suma dane, o ktorú sa opravuje odpočítaná daň podľa § 53 a § 68d ods. 9 zákona 
v nadväznosti na opravu ZD (§ 25 ods. 1 až 3; § 68d ods. 8 zákona), ďalej oprava odpočítanej dane podľa § 53a 
zákona o DPH, pri dovoze tovaru, pri krádeži tovaru, opravy sadzba dane. Tieto opravy platiteľ neuvádza do 
KV DPH. 
 
Upozornenie: opravu odpočítanej dane  je platiteľ povinný vykonať  v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal 
doklad o oprave, ale ak ho do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť  podľa § 25 ods. 1 zákona, ktorá má za 
následok zníženie ZD nedostane, tak ju opraví v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, 
keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona (napr.: keď došlo k zrušeniu plnenia alebo platiteľ dostal zľavu 
z ceny plnenia).    
 

Tiež sa v tomto riadku 28 opravuje aj odpočítaná daň z nadobudnutia tovaru z iného ČŠ a daň, ktorú je povinný 

platiť príjemca plnenia z dodania tovaru, resp. služby, pričom súčasne platiteľ dane opraví aj ZD a  k nemu 

príslušnú daň (§ 25 zákona, viď str. 10, riadok 24 tohto materiálu). Ak sa zvýšil ZD podľa § 25  zákona o DPH 

(zvýšenie ceny), platiteľ dane má právo opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad 

o oprave ZD (tzv. ťarchopis). 

Ďalej sa v riadku 28 opravuje odpočítaná daň zo služby vykonanej na investičnom majetku uvedenom v § 54 

ods. 2 písm. a) zákona (§ 53a zákona o DPH), pričom platiteľ opraví odpočítanú daň za obdobie, ktoré začína 

kalendárnym mesiacom, v ktorom tento investičný majetok dodal a končí uplynutím 60. kalendárneho 

mesiaca od uplatnenia odpočítania dane. Tiež v ňom upraví odpočítanie dane zo služby vykonanej na 

investičnom majetku uvedenom v § 54 ods. 2 písm. b) zákona (§ 53a zákona o DPH), pričom opravu vykoná 

v zdaňovacom období, ktoré začína kalendárnym mesiacom, v ktorom platiteľ dane tento investičný majetok 

dodal a končí uplynutím 240. kalendárneho mesiaca od uplatnenia odpočítania dane.  

Tiež do tohto riadku vstupuje aj oprava ZD podľa § 68d ods. 8 zákona (osobitná úprava uplatňovania dane na 

základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, viď tretia strana tejto pomôcky), platiteľ dane vykoná 
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opravu odpočítanej dane podľa § 68d ods. 9 zákona v zdaňovacom období, v ktorom sumu zaplatil (vo výške 

zodpovedajúcej zaplatenej sume).   

Upozornenie: údaj o dani v DP DPH sa označí znamienkom mínus, ak sa zvyšuje odpočítaná daň 
a znamienkom plus, ak sa znižuje odpočítaná daň. 
 
Riadok 28 vstupuje do časti C.2.KV DPH. 

Riadok 29 (daň)  -  Oprava odpočítateľnej dane podľa § 53b zákona (+/-)   

V riadku  29 sa uvádza suma dane, o ktorú sa opravuje odpočítaná daň podľa § 53b zákona v nadväznosti na 

opravu ZD vykonanú dodávateľom z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky, pričom ju uvedie v tom 

zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dane dostal opravný doklad vyhotovený dodávateľom podľa § 25a ods. 

7 zákona (zohľadní pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane). Dodávateľ, ktorý vykonal 

opravu odpočítanej dane a následne vykonal opravu už zníženého ZD podľa § 25a ods. 6 zákona (po vzniku 

nevymožiteľnej pohľadávky príjemca zaplatil za dodanie tovaru, resp. služby, časť alebo celú protihodnotu) 

a platiteľ dane dostal doklad o oprave ZD podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona, uvedie opravu opravenej 

odpočítanej dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona (ak 

sa znižuje odpočítaná daň, uvedie sa údaj so znamienkom plus a  ak sa zvyšuje odpočítaná daň, uvedie sa údaj so 

znamienkom mínus). 

Tento riadok vstupuje do časti C.2.KV DPH (nový stĺpec 8 KV DPH,  od 01.01.2021). 

Riadok 30 (daň)  -  Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona  

V riadku  30  si v nadväznosti na ustanovenie § 55 zákona o DPH môže novo-registrovaný platiteľ dane  v prvom 

zdaňovacom období ako sa stal platiteľom dane, odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré nadobudol ako zdaniteľná 

osoba a  ktoré neboli spotrebované t.j. zahrnuté do daňových výdavkov (daň z príjmov) okrem zásob. T iež si môže 

odpočítať daň z majetku, ktorý je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov, ktorú zníži o pomernú 

časť dane zodpovedajúcu odpisom, v kalendárnych rokoch predchádzajúcich roku, v ktorom sa stal platiteľom 

(postupuje na základe inventúry ku dňu registrácie za platiteľa dane) .   

V prípade platiteľa dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo 

služby (podľa § 68d zákona o DPH), odpočíta daň pri tovaroch a službách podľa § 55 zákona, ak zaplatil 

dodávateľovi (do výšky zaplatenej protihodnoty).  

Upozornenie: odpočítanie dane je možné len v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51 zákona. V tomto riadku 

sa neuvádza odpočítanie dane pri oneskorenej registrácii (§ 55 ods. 3 a  4 zákona). 

Riadok  30 nevstupuje do KV DPH. 

Riadok 31 (daň)  -  Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona  

Prostredníctvom riadku 31 je platiteľom dane umožnené vrátenie dane, ktorú platiteľ vrátil  cestujúcim 

majúcim trvalý alebo prechodný pobyt mimo územia EÚ, po preukázaní vývozu tovaru podľa § 60 zákona. 

Cestujúcim je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý alebo prechodný pobyt na území EÚ a  vyváža tovar 

neobchodného charakteru v osobnej batožine. Platiteľ dane uvedie vrátenú daň v DP DPH za zdaňovacie 

obdobie, v ktorom daň vrátil cestujúcemu.  Tento riadok nevstupuje do KV DPH.     

Riadok 32 – Vlastná daňová povinnosť 

V tomto riadku 32 sa uvádza kladný výsledok (vlastná daňová povinnosť), ktorý je vypočítaný nasledovne: 

riadok 17 mínus riadok 18, mínus riadok 19 (prípadne plus riadok 19, ak tak vyplynie zo zahrnutia úpravy 
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odpočítanej dane podľa § 54 a 54d zákona), plus alebo mínus riadok 25, plus alebo mínus riadok 27, plus alebo 

mínus riadok 28, plus alebo mínus riadok 29, mínus riadok 30, mínus riadok 31.  

Upozornenie: V prípade oneskorenej registrácie, keď osoba  podáva jedno daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 

zákona za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane a uvádza daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13 

zákona do riadku 32, tak ak odpočítanie dane prevyšuje splatnú daň, uvedie v r. 32 znamienko mínus (t.j. 

nejedná sa o nadmerný odpočet). Rovnako postupujú osoby registrované pre daň podľa § 7 a § 7a zákona 

v prípade, ak výsledná suma v daňovom priznaní je záporné číslo.       

Riadok 33 – nadmerný odpočet 

V tomto riadku 33 sa uvádza záporný výsledok (nadmerný odpočet), ktorý je vypočítaný nasledovne: riadok 17 

mínus riadok 18, mínus riadok 19 (prípadne plus riadok 19, ak tak vyplynie zo zahrnutia úpravy odpočítanej dane 

podľa § 54 až 54d zákona), plus alebo mínus riadok 25, plus alebo mínus riadok 27, plus alebo mínus riadok 28, 

plus alebo mínus riadok 29, mínus riadok 30, mínus riadok 31.  

Ak platiteľ spĺňa podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2 zákona (musí byť mesačným 

platiteľom dane minimálne rok; nemá nedoplatky voči správcovi dane; colnému orgánu; odvodoch poistného 

v súhrne viac ako 1 000 eur), tak potom mu správca dane vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na 

podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol a túto skutočnosť vyznačí na druhej strane 

tlačiva v texte k riadku 33. 

 

Riadok 34 – Nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti podľa § 79 zákona  

V tomto riadku 34 – suma nadmerného odpočtu vykázaného za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá sa 

odpočítava od vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v riadku 32. Údaj nesmie byť vyšší ako je údaj v riadku 32. 

Riadok 35 – Vlastná daňová povinnosť na úhradu  

Riadok 35  - rozdiel riadku 32 a 34. Údaj môže byť len hodnota 0 alebo kladné číslo.   

Upozornenie: Ak osoba, ktorá nie je platiteľom dane,  podáva daňové priznanie podľa § 78 ods. 3 zákona, nie je 

povinná zaplatiť uvedenú daň na úhradu, v prípade, ak  jej výška nepresiahne 5 eur. 

 

Údaje dodatočného daňového priznania: 

Platiteľ dane uvádza v  dodatočnom daňovom priznaní všetky údaje v správnej výške, t. j. ako keby podával znova 
riadne daňové priznanie. T ieto údaje nahrádzajú údaje posledného daňového priznania.  
Navyše platiteľ dane v dodatočnom daňovom priznaní vypĺňa riadky 36 a 37, a to nasledovne: 
 

Riadok 36 – Rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo nadmernému odpočtu (+/-) 

Riadok 36 – uvádza sa tu rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti (r. 32 DP DPH) alebo 

poslednému známemu nadmernému odpočtu (r. 33 DP DPH) za príslušné zdaňovacie obdobie na základe 

daňových priznaní alebo zistení správcu dane počas daňovej kontroly. 

Upozornenie: V riadkoch 36 a 37 sa znamienko plus (+) alebo mínus (-) uvádza v prípadoch (výsledný vzťah  

voči ŠR) : 

- zvýšenia vlastnej daňovej povinnosti  - znamienko (+) 
- zníženia vlastnej daňovej povinnosti  -  znamienko (-) 
- zvýšenia nadmerného odpočtu -  znamienko (-) 
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- zníženia nadmerného odpočtu -  znamienko (+) 
- prechodu z vlastnej daňovej povinnosti do nadmerného odpočtu - znamienko (-) 
- prechodu z nadmerného odpočtu do vlastnej daňovej povinnosti - znamienko (+) 
 

Riadok 37 – Daň na úhradu (+/-) 

Riadok 37 – uvádza sa tu suma dane na úhradu, ktorá sa má vysporiadať v prospech alebo na ťarchu ŠR.  

Poznámka: údaje v riadku 36 a 37 sa väčšinou rovnajú, ale môžu nastať aj prípady, kedy to neplatí. 

Príklad 1: Platiteľ  dane podal riadne daňové priznanie za zdaňovacie obdobie január  2022, v ktorom na riadku 33 

uviedol nadmerný odpočet v sume -1 000 Eur. V máji 2022 zistil, že zabudol zahrnúť do daňového priznania faktúru 

za dodanie tovaru s dátumom dodania 20.1.2022, kde výška dane predstavovala sumu 200 eur. V máji 2022 podal 

dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie január 2021, v ktorom na riadku 33 vyčíslil nadmerný odpočet 

v sume -800 Eur. V riadku 36 uviedol sumu +200 Eur a v riadku 37 sumu  +200 Eur. 

Príklad 2: Platiteľ dane podal riadne daňové priznanie za zdaňovacie obdobie III. štvrťrok 2021, pričom v riadku 32 

uviedol vlastnú daňovú povinnosť vo výške 500 Eur. Následne v marci 2022 zistil, že zabudol do daňového 

priznania za III. štvrťrok 2021 zahrnúť prijatú faktúru s dátumom dodania 15. septembra 2021, s vyčíslenou DPH 

vo výške 650 Eur. Na základe tejto skutočnosti sa rozhodol  podať  v marci 2022 dodatočné daňové priznanie za 

III. štvrťrok 2021, kde v riadku 33 uviedol sumu -150  Eur; v riadku 36  sumu -650 Eur a v riadku 37 sumu -650 Eur.   

Poznámka: Ak daňové priznanie podané platiteľom neobsahuje správne údaje týkajúce sa prijatých 

a uskutočnených zdaniteľných plnení, napr. oslobodených od dane, vyplýva mu tiež povinnosť podať dodatočné 

daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie.  

 

3. Chyby vykázané po podaní  KV DPH 

Posledná časť tohto informačného materiálu je venovaná chybám v zaslaných KV DPH, ktoré boli doručené 

platiteľom po skončení zdaňovacieho obdobia správcom dane do „schránky správ“ na portáli finančnej 

správy (ďalej len PFS) v lehote od 1. dňa do 22. dňa nasledujúceho mesiaca. Jedná sa o nasledujúce kódy*: 

- 0011 – druhý a ďalší KV nesmie byť riadny (platiteľ podal dva alebo viac KV, za to isté zdaňovacie obdobie, 

pričom ich označil všetky ako riadny KV) 

- 0012 – prvý KV musí byť riadny (platiteľ za príslušné zdaňovacie obdobie podal opravný alebo dodatočný KV 

ako prvý, namiesto toho, aby podal ako prvý riadny KV) 

- 0014 - dodatočný KV predložený pred termínom (platiteľ za príslušné zdaňovacie obdobie podal riadny KV 

a do uplynutia lehoty na podanie riadneho KV podal ďalší KV s označením dodatočný, pričom mal byť s označením 

opravný)  

- 1001 - neexistuje IČ DPH dodávateľa a  1002 – neexistuje IČ DPH odberateľa (platiteľ pri podaní riadneho, 

resp. opravného KV, uviedol v časti A.1.,A.2., C.1.,B.1.,B.2., C.2. IČ DPH dodávateľa alebo odberateľa, ktoré 

neexistuje) 

- 1003 – IČ DPH odberateľa je rovnaké ako IČ DPH dodávateľa (platiteľ pri podaní riadneho, resp. opravného 

KV, uviedol v časti A.1., A.2.  alebo C.1. namiesto IČ DPH odberateľa uviedol svoje vlastné IČ DPH, resp. v častiach 

KV B.1., B.2., C.2. uviedol namiesto IČ DPH dodávateľa svoje vlastné číslo) 
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- 2001 – základ dane je chybný (platiteľ pri podaní riadneho, resp. opravného KV, uviedol v časti A.1; v časti A.2 

alebo v časti B.1. ; B.2. základ dane v zápornej sume, pričom v uvedených častiach môže byť základ dane len 

kladné číslo) 

- 2003 – odpočet je chybný (platiteľ pri vypĺňaní KV v časti B.1. ; v časti B.2; alebo v časti B.3.1 alebo B.3.2. 

uviedol vyššiu sumu odpočítanej dane ako je suma dane) 

- 3001 – kód tovaru je chybný (platiteľ v riadnom KV, časť A.2., stĺpec  5 alebo časť C.1., stĺpec 7, uviedol 

nesprávny číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka) 

- 3002 – nie je vyplnený kód tovaru ani druh tovaru  (platiteľ v riadnom; opravnom  KV z príslušnej faktúry 

nevyplnil jeden zo stĺpcov 5 alebo 6) 

- 3003 – je vyplnený kód aj druh tovaru (platiteľ v riadnom KV vyplnil v časti A.2. súčasne stĺpce 5 a 6 v jednom 

riadku; v časti C.1. KV z príslušnej faktúry vyplnil v jednom riadku súčasne stĺpce 7 a 8, pričom môže byť vyplnený 

v jednom riadku iba jeden)   

- 3004- nie je vyplnené množstvo tovaru (v stĺpci 7, časti A.2.KV DPH) 

- 3006 – MJ nie je vyplnená (v stĺpci 8, časti A.2. KV DPH) 

- 4004 – kód opravy „1“  (zrušiť) alebo „2“ (nové)  nesmie byť zadaný (vypĺňa sa iba pri podaní dodatočného 

KV, nie riadneho a opravného ) 

- 3006 – MJ nie je vyplnená (v stĺpci 8, časti A.2. KV DPH) 

 

Na základe poznatkov z praxe sa u platiteľov dane najčastejšie opakuje pri podaní dodatočného KV kód 

chyby „4001“. Správca dane uvedený nedostatok rieši  zaslaním výzvy na odstránenie nedostatkov 

v podanom dodatočnom KV, súčasťou ktorej sú dve prílohy „Protokol o  chybách a „Sumárny protokol 

o chybách.“   

- 4001 – neexistuje transakcia na zrušenie (celý dodatočný KV je nespracovateľný v celom rozsahu, pretože 

softvérová aplikácia nemôže zápis údajov s kódom opravy „1“ v dodatočnom KV „spárovať“ s údajmi uvedenými 

v predchádzajúcich platných KV, t.j. platiteľ dane rozdielne uviedol číselné hodnoty, nesprávne uviedol znamienka, 

medzeru a pod.; je potrebné podať nový dodatočný KV). 

* Uvedené kódy (str. 14 a 15 tohto informačného materiálu)  boli  podrobne spracované v informačných materiáloch 

vydaných FR SR (október 2018): „Informácia o odhalení možných chýb v zaslanom kontrolnom výkaze k DPH 

a o spôsobe ich opravy“ a „Informácia o spôsobe opravy chyby s kódom 4001 v zaslanom dodatočnom kontrolnom 

výkaze“, pričom sú dostupné na internetovej stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk) v časti 

FAQ/Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/Daň z pridanej hodnoty. 

 

Vysvetlivky ku skratkám použitých v informačnom materiáli: 

CZ – Česká republika 

CMR – medzinárodný prepravný list 

ČŠ – členský štát  

http://www.financnasprava.sk/
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DÚ – daňový úrad 

DP DPH – daňové priznanie daň z pridanej hodnoty  

KV DPH – kontrolný výkaz daň z pridanej hodnoty 

SV DPH – súhrnný výkaz daň z pridanej hodnoty 

EÚ – Európska Únia 

HU - Maďarsko 

IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty 

JCD – jednotný colný doklad 

MJ – merná jednotka 

PFS – portál finančnej správy 

resp. – respektíve 

S - služby  

T – tovar  

t.j. – to je  

tzv. – takzvaný 

ZD – základ dane 

 

 

Vypracovalo:   Finančné riaditeľstvo SR  

Centrum podpory pre dane 

Jún 2022 


