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Detail KR13 
Zánik nároku na vrátenie NO DPH 

 
 

Detail KR13 zodpovedá kritériu § 1 písm. m) vyhlášky - plnenie povinností, za porušenie ktorých dochádza 
k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného predpisu.  
 
Použité skratky:  
DPH – daň z pridanej hodnoty  
DDP – dodatočné daňové priznanie 
NO – nadmerný odpočet 
VDP – vlastná daňová povinnosť 
ZO – zdaňovacie obdobie 

Podmienky hodnotenia:  

Hodnoteným obdobím je obdobie 3 rokov, v rámci ktorých sa posudzuje ukončenie daňovej kontroly podľa § 46  
ods. 9 písm. c) daňového poriadku t. j. dňom zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného 
predpisu. Hodnotí sa dátum ukončenia daňovej kontroly bez ohľadu  na výšku zaniknutého nadmerného odpočtu.    

Do hodnotenia budú vstupovať daňové kontroly, ktorých predmetom je:   

Daň z pridanej hodnoty  - kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH 
(kontrola začatá v lehote na vrátenie NO DPH – podľa § 46 ods. 2 daňového poriadku alebo v prípade podania 
DDP v lehote podľa § 16 ods. 9 daňového poriadku – zmena z VDP na NO).  

Do hodnotenia bude vstupovať aj skupina DPH: Členovia skupiny zodpovedajú spoločne a nerozdielne 
za povinnosti skupiny vyplývajúce zo zákona o DPH a z daňového poriadku, a to aj po zrušení skupiny alebo 
po  vystúpení člena  skupiny zo skupiny  za  obdobie,  v  ktorom  boli  členmi  skupiny. Bodové hodnotenie 
sa prenesie na každého, kto bol členom skupiny v kontrolovanom zdaňovacom období.   
 
Bodové hodnotenie:  
  

KR13  Počet bodov 

Zánik nároku na NO DPH  25 

Príklad:   
Správca dane začal u daňového subjektu dňa 23.09.2020, t. j. v lehote na vrátenie NO DPH, daňovú kontrolu  
na  zistenie  oprávnenosti  nároku  na  vrátenie  nadmerného  odpočtu  alebo  jeho  časti  podľa § 46 ods. 
2 daňového poriadku za zdaňovacie obdobie jún 2020. Daňový subjekt neumožnil vykonať daňovú kontrolu 
na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, došlo k zániku nároku na 
vrátenie NO DPH podľa § 79 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších  



predpisov  a daňová  kontrola  bola  dňa  23.12.2020  ukončená  v súlade  s § 46 ods. 9 písm. c) daňového 
poriadku.   

Vyhodnotenie:  
Dátum ukončenia daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie NO DPH 23.12.2020 - spadá 
do obdobia rozhodujúceho pre vyhodnotenie kritéria.  
Bodové hodnotenie: 25 bodov  

Dôvody porušenia KR13 uvedené v oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti:  
Body xxx 
 
Detail KR13 Zánik nároku na  NO DPH, ZO: xxx - Zánik nároku na NO DPH, Prenos skupina, ZO: xxx   
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