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Informácia k odpočítaniu dane z faktúry vyhotovenej exekútorom 
 

 

S účinnosťou od 1. januára 2013 Slovenská republika transponovala do zákona o DPH 

smernicu Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o 

spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie. Podľa § 72 ods. 

1 písm. a) zákona o DPH platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru pri dodaní služby s miestom 

dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou 

osobou. Faktúra musí podľa § 74 ods. 1 písm. b) zákona o DPH okrem iného obsahovať meno 

a priezvisko príjemcu služby alebo názov príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, 

pod ktorým mu bola dodaná služba.  

V nadväznosti na citované ustanovenie exekútor - platiteľ DPH pri poskytnutí 

exekučnej služby s miestom dodania v tuzemsku vyhotovuje faktúru v prospech 

oprávneného (pokiaľ je zdaniteľnou osobu, resp. právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou 

osobou), ktorý je príjemcom jeho služby, pričom ako nepovinný údaj môže uviesť na 

faktúre aj identifikačné údaje povinného, ak sumu uvedenú na faktúre má povinnosť platiť 

povinný. 

Z faktúry za poskytnutú exekučnú službu vyhotovenú v prospech oprávneného – 

platiteľa DPH, ktorú uhrádza povinný podľa § 197 ods. 1 Exekučného poriadku, si 

oprávnený nemôže odpočítať daň. 

Dôvodom je nesplnenie podmienky § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH, podľa ktorej daň musí 

byť voči oprávnenému uplatnená, čo v konečnom dôsledku znamená, že táto daň má byť ním 

zaplatená. Systém odpočítania dane má za cieľ celkovo zmierniť záťaž, ktorú pre podnikateľa 

predstavuje DPH splatná alebo zaplatená pri uskutočňovaní jeho ekonomických činností. 

Právo na odpočítanie dane uplatnenej k cene služby, ktorá predstavuje vstupné plnenie 

u prijímateľa služby, predpokladá, že výdavky vynaložené na službu patria k podstatným 

nákladom tvoriacim cenu plnení na výstupe. Pokiaľ oprávnený neplatí za službu (DPH je 

súčasťou odplaty), nemá výdavok za službu, takže v zmysle uvedeného nie je splnený 

predpoklad, aby si odpočítal DPH.  
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Len v prípade, ak oprávnený znáša trovy konania, napr. pri zastavení exekúcie 

z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, je možné, pri splnení 

ostatných podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH, aby si oprávnený odpočítal daň.  

Odpočítať daň, pri splnení podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH, si môže oprávnený 

i z faktúry, ktorou mu exekútor účtuje zmluvnú odmenu, na ktorej sa dohodli podľa § 17 

vyhlášky č. 288/1995 Z. z. o odmenách  a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších 

predpisov. 

Povinný, ktorý na základe § 197 ods. 1 Exekučného poriadku uhrádza faktúru 

vyhotovenú exekútorom v prospech oprávneného za poskytnutú exekučnú službu, nemá nárok 

na odpočítanie dane z tejto faktúry, pretože danú službu neprijal na účely svojich dodávok 

tovarov a služieb. 
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