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Informácia k zániku práva vykonať opravu základu dane  

pri nevymožiteľnej pohľadávke 
 

 

Od 01.01.2021 v zmysle ustanovenia  § 25a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) platiteľ  môže vykonať opravu základu dane pri úplnom alebo čiastočnom 

nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby len pri splnení podmienok, že: 

- pohľadávka z predmetného zdaniteľného obchodu sa stala nevymožiteľnou podľa odseku 2 tohto ustanovenia   (s 

výnimkou prípadov uvedených v § 25a ods. 4 zákona o DPH) a  

-  nezaniklo právo vykonať opravu základu dane. 

Kedy môže platiteľ vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke:   

Platiteľ  môže vykonať  predmetnú opravu základu dane  najskôr  v daňovom priznaní k DPH za zdaňovacie 

obdobie, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa odseku 2 ustanovenia § 25a zákona o DPH. 

Ak odberateľ bol v čase dodania tovaru alebo služby zdaniteľnou osobou, potom v nadväznosti na vykonanú opravu 

základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, je platiteľ  povinný vyhotoviť a odoslať opravný doklad 

najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie, za ktoré 

vykonal opravu základu dane. (Platiteľ  opravný doklad nevyhotovuje, ak sa pohľadávka stala nevymožiteľnou 

z dôvodu, že dlžník – právnická osoba zanikla bez právneho nástupcu, resp. dlžník – fyzická osoba zomrel 

a v prípade, že nevymožiteľná pohľadávka vznikla z dodania služieb a tovarov, pri ktorých sa uplatnila osobitná 

úprava podľa § 65 alebo § 66 zákona o DPH). 

Kedy platiteľovi zaniká právo vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke: 

Právo platiteľa  vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke zaniká uplynutím troch rokov od 

posledného dňa  lehoty na podanie daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo 

služba dodaná, pričom  v § 25a ods. 5 písm. a/ až i/ zákona o DPH sa ustanovujú prípady prerušenia (neplynutia) 

tejto doby.  

Príklad: Platiteľ  02.04.2021 predal firme Beta na faktúru so splatnosťou do 22. apríla 2021 tovar v cene 300  eur 

z toho základ dane 250 eur a 20 % DPH vo výške 50  eur. Napriek písomným urgenciám firma Beta za tovar  do 

23.04.2022 nezaplatila (ani neskôr- vôbec).  Otázka znie, kedy  v tomto prípade môže platiteľ  najskôr vykonať 

opravu základu dane  pri tejto pohľadávke a kedy mu toto právo zanikne, resp.  kedy najneskôr môže vykonať 

opravu základu dane?                                                                                                                                                         
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Riešenie: Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 písm. f/ zákona o DPH  po uplynutí 12 mesiacov 

od splatnosti pohľadávky t. j. 23.04.2022, s tým, že platiteľ vie preukázať úkon smerujúci k získaniu úhrady 

pohľadávky (písomné urgencie). 

V nadväznosti na splnenie dotknutých podmienok, platiteľ môže opraviť základ dane pri tejto nevymožiteľnej 

pohľadávke najskôr v daňovom priznaní k DPH za zdaňovacie obdobie: 

a/  apríl 2022 (ak má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac) za podmienky, že najneskôr do 25.05.2022 vyhotoví  

a odošle firme Beta opravný doklad, 

b/ II. štvrťrok 2022 (ak má zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok) za podmienky, že najneskôr do 25.07.2022 

vyhotoví a odošle firme Beta opravný doklad. 

Platiteľ má právo vykonať opravu základu dane najneskôr do 3 rokov od posledného dňa lehoty na podanie 

daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Tzn.  najneskôr do:  

1/  dňa  27.05.2024 (vrátane),  pretože lehota na podanie daňového priznania  za zdaňovacie obdobie apríl 2021, 

v ktorom bol tovar dodaný,  bola 25.5.2021 a tri roky uplynú 25.5.2024. Keďže 25.5.2024 pripadne na sobotu, 

posunie sa lehota na najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. 27.5.2024 - posunutie lehoty na základe § 27 ods. 4 

zákona 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.   

a/ Platiteľ  môže vykonať opravu základu dane pri tejto nevymožiteľnej pohľadávke najneskôr v zdaňovacom období 

apríl 2024 (ak bude mať v tom čase  zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac), ktorú uvedie v daňovom priznaní 

k DPH podanom za toto zdaňovacie obdobie najneskôr do 27.05.2024, za podmienky, že  platiteľ dane najneskôr 

do  27.05.2024 vyhotoví aj odošle opravný doklad firme Beta (posunutie lehoty na základe § 27 ods. 4 zákona 

563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

b/ Platiteľ dane môže vykonať opravu základu dane pri tejto nevymožiteľnej pohľadávke najneskôr v zdaňovacom 

období I. štvrťrok 2024 (ak bude mať v tom čase zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok), ktorú uvedie 

v daňovom priznaní k DPH podanom za toto zdaňovacie obdobie do 25.04. 2024, za podmienky, že  platiteľ 

najneskôr do 25.04.2024 vyhotoví aj odošle opravný doklad firme Beta. (Vykonať predmetnú opravu by mohol 

platiteľ aj v daňovom priznaní za I. štvrťrok  2024, ktoré by podal oneskorene po lehote na podanie daňového 

priznania ale najneskôr do 27.05. 2024  resp. v dodatočnom daňovom priznaní za I. štvrťrok 2024  podanom 

najneskôr do 27.5.2024, za podmienky, že by najneskôr do 25.04.2024 vyhotovil  aj odoslal opravný doklad firme 

Beta). 

2/  dňa  26.07.2024 (vrátane), pretože týmto dňom uplynú „presne“ tri roky od 26.07.2021, čo bol posledný deň 

lehoty na podanie daňového priznania k DPH za zdaňovacie II. štvrťrok 2021 (25.7.2021 pripadol na nedeľu 

a posúva sa na 26.7.2021), v ktorom bol tovar dodaný, ak v čase dodania tovaru 02.04.2021  mal platiteľ 

zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. 

a/ Platiteľ môže vykonať opravu základu dane pri tejto nevymožiteľnej pohľadávke najneskôr v zdaňovacom období 

jún 2024 (ak  bude mať v tom čase  zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac), ktorú uvedie v daňovom priznaní 

podanom za toto zdaňovacie obdobie do 25.07.2024, za podmienky, že  platiteľ najneskôr do  25.07. 2024 

vyhotoví aj odošle opravný doklad firme Beta. (Vykonať predmetnú opravu by mohol platiteľ aj v daňovom priznaní 

za jún  2024, ktoré by podal oneskorene po lehote na podanie daňového priznania ale najneskôr 26.07. 2024  

resp. v dodatočnom daňovom priznaní za jún 2024  podanom najneskôr  26.07.2024, za podmienky, že by 

najneskôr do 25.07.2024 vyhotovil  aj odoslal opravný doklad firme Beta). 

b/ Platiteľ môže vykonať opravu základu dane pri tejto nevymožiteľnej pohľadávke najneskôr v zdaňovacom období 

II. štvrťrok 2024 (ak bude mať v tom čase zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok), ktorú uvedie v daňovom 
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priznaní podanom za toto zdaňovacie obdobie do 25.07. 2024, za podmienky, že  platiteľ najneskôr do 25.07.2024 

vyhotoví aj odošle opravný doklad firme Beta. (Vykonať predmetnú opravu by mohol platiteľ aj v daňovom priznaní 

za  II. štvrťrok  2024, ktoré by podal oneskorene po lehote na podanie daňového priznania ale najneskôr 26.07. 

2024  resp. v dodatočnom daňovom priznaní za II. štvrťrok 2024  podanom najneskôr  26.07.2024, za podmienky, 

že by najneskôr do 25.07.2024 vyhotovil  aj odoslal opravný doklad firme Beta). 
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