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Zápis z 12. zasadnutia Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu 
za oblasť dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.12.2012 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Komisia na svojom 12. zasadnutí prerokovala tieto témy: 

 
I. Spracovateľské operácie (práce) na hnuteľnom majetku z pohľadu uplatňovania DPH  

II. Úprava poukážok (kupónov alebo voucherov) na účely DPH 

 
K bodu I.  Spracovateľské operácie (práce) na hnuteľnom majetku – Smernica a 
slovenský zákon o DPH  
 
OPIS PROBLEMATIKY SKDP (téma navrhnutá z iniciatívy SKDP) 

 
Podľa § 8 ods. 4 písm. f) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o DPH“), ktorý je transpozíciou čl. 17 ods. 2 písm. f) smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom 
systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica Rady“) sa premiestnenie tovaru do iného členského štátu 
za účelom prepracovania, spracovania, opravy alebo iných podobných činností vykonaných na tovare, 
nepovažuje za dodanie tovaru za predpokladu, že tento tovar sa následne po skončení operácií vráti do 
členského štátu odoslania. 
 
Na 48. zasadnutí Výboru pre DPH dňa 25. júna 1996 bolo prijaté usmernenie (guideline) k spracovateľským 
operáciám (prácam) na hnuteľnom majetku. Cieľom prijatia tohto usmernenia bolo zjednodušenie uplatnenia DPH 
pri transakciách, ktoré sú podobné z daňového a ekonomického pohľadu. Spoločnými znakmi týchto transakcií je 
skutočnosť, že: 
 

- ide o transakcie ocenenia a spracovateľských operácií (prác) na hnuteľnom majetku, 
- zapojené sú najmenej dva členské štáty, 
- transakcie vedú k pohybu tovarov medzi týmito členskými štátmi, 
- hnuteľný majetok po spracovaní (opracovaní) končí u platiteľa dane registrovaného v členskom štáte, 

z ktorého bol pôvodne odoslaný. 
 

Usmernenie je založené na predpoklade splnenia podmienky vrátenia hnuteľného majetku do členského štátu, 
z ktorého bol tento pôvodne odoslaný, aj v prípade dočasného prerušenia prepravy hnuteľného majetku v inom 
členskom štáte na účely vykonania spracovateľských operácií alebo ďalších prác.  
 
Usmernenie bolo na Výbore pre DPH prijaté jednomyseľne (v tom čase tvorilo Európsku úniu 15 členských 
štátov). 
 
Príklad č. 1  
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- Spoločnosť C (ČŠ2) si objedná tovar od spoločnosti A (ČŠ1), na ktorom spoločnosť B (ČŠ3) vykoná 
spracovateľské úpravy. 

- Spracovateľské práce sú vykonávané v inom členskom štáte (ČŠ3) ako v tom, kde bol materiál / tovar 
nakúpený (ČŠ1). Z ČŠ3 budú hotové výrobky prepravené do čl. štátu odberateľa (ČŠ2). 

- Preprava zabezpečená odberateľom C. 
 
Záver navrhovaný SKDP: 

- A musí preukázať, že materiál (tovar) opustil územie ČŠ1. 
- Miestom intrakomunitárneho nadobudnutia tovaru spoločnosťou C je ČŠ2 (miesto konečného určenia). 
- Čas, ktorý strávi tovar v ČŠ3, kde sa vykonali úpravy na tomto tovare, nie je potrebné zohľadniť. 
- Spoločnosť B musí viesť podrobné záznamy, že predmetný tovar jej bol zaslaný odberateľom C za 

účelom vykonania spracovateľských prác.  
- Podmienka zjednodušenia je splnená. 

 
Príklad č. 1 (reálna situácia) 

 
- Tovar zasielaný dodávateľom A z Holandska. 
- Zákazník C je v Maďarsku a objedná si konfiguráciu zariadení, predtým ako sú mu finálne dodané. 
- Konfiguračné práce sú poskytnuté poskytovateľom služby B na Slovensku a fakturované do Maďarska. 

 
Otázky SKDP: 

• Je miestom nadobudnutia tovaru Maďarsko (miesto konečného určenia tovaru)? 
• Je potrebné zohľadniť dobu vykonania spracovateľských operácií (úprav) na tomto tovare na 

Slovensku? 
• Je rozsah spracovateľských operácií (úprav) - drobné úpravy v porovnaní s výraznými zmenami 

produktu, kedy sa napr. materiál upraví na hotový produkt, relevantný/ rozhodujúci?  
 
Príklad č. 2 

 
 

- Spoločnosť C zašle tovar na opracovanie z ČŠ 2 do ČŠ 1. 
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- Spracovateľské práce sú vykonávané viacerými poskytovateľmi v ČŠ1 (spoločnosti A a B) pre toho 
istého odberateľa - spoločnosť C. 

- Spoločnosť A po vykonaní svojej časti spracovateľských prác (úprav) prepraví polotovar do spoločnosti 
B na uskutočnenie ďalších spracovateľských prác (úprav). 

- Miestom konečného určenia hotového výrobku je ČŠ2. 
 
Záver navrhovaný SKDP: 

- Podmienky zjednodušenia sú splnené v prípade služieb poskytovaných spoločnosťou  A aj B.  
- Dočasné zastavenie tovaru v spoločnosti B nebráni naplneniu podmienky odoslania / prepravenia 

finálneho tovaru z ČŠ1 spoločnosťou A  za podmienok, že spoločnosť A vie preukázať, že tovar bol 
prepravený do ČŠ2.  

- Miesto dodania spracovateľských služieb bude v ČŠ2. 
 
Príklad č. 3 

 
- Spoločnosť C zašle tovar na opracovanie z ČŠ 2 do ČŠ 1. 
- Spracovateľské práce sa vykonávajú viacerými poskytovateľmi v ČŠ1 (spoločnosťou A  a B). 
- Na rozdiel od príkladu č. 2 poskytnutie služieb nebude spoločnosť B fakturovať priamo spoločnosti C, 

ale spoločnosti A – vykoná ich na jej účet.  
- Miestom konečného určenia hotového výrobku je ČŠ2 

 
Záver navrhovaný SKDP: 
 

- Dočasné zastavenie tovaru v spoločnosti B na vykonanie jeho ďalších úprav nebráni splneniu 
podmienky odoslania / prepravenia finálneho produktu z ČŠ1. 

- Spoločnosť A bude mať jednoduchšie dokazovanie splnenia podmienky odoslania tovaru do ČŠ2, keďže 
preprava bude zabezpečená na jej účet (aj keď bude vykonaná spoločnosťou B). 

- Miesto dodania spracovateľských služieb poskytnutých spoločnosťou B spoločnosti A bude ČŠ1. 
 
Príklad č. 4 
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- Spoločnosť C zašle najprv tovar na opracovanie z ČŠ 2 do ČŠ 1. 
- Spracovateľské práce sa vykonávajú viacerými poskytovateľmi (najprv spoločnosť A v ČŠ1 a potom 

spoločnosť B v ČŠ3) pre toho istého odberateľa (spoločnosť C). 
- Miestom konečného určenia hotového výrobku je ČŠ2. 

 
Záver navrhovaný SKDP: 
 

- Podmienky zjednodušenia sú splnené v prípade služieb poskytovaných spoločnosťou  A (ČŠ1) aj B 
(ČŠ3).  

- Dočasné zastavenie tovaru v spoločnosti B (ČŠ3) nebráni naplneniu podmienky, že tovar musí byť po 
vykonaní prác vrátený do členského štátu odoslania (ČŠ2). 

- Spoločnosť A aj B musia byť schopné preukázať, že tovar im bol zaslaný odberateľom za účelom 
vykonania spracovateľských prác.  

 
 
Príklad č. 5 

 
 

- Spoločnosť C zašle najprv tovar na opracovanie z ČŠ 2 do ČŠ 1. 
- Spracovateľské práce na tovare sa vykonávajú viacerými poskytovateľmi (spoločnosťou A v ČŠ1 a 

spoločnosťou B v ČŠ 3. 
- Na rozdiel od príkladu č. 4 poskytnutie služieb nebude spoločnosť B fakturovať priamo spoločnosti C, 

ale spoločnosti A – vykoná ich na jej účet.  
- Miestom konečného určenia hotového výrobku je ČŠ2. 

 
Záver navrhovaný SKDP: 
 

- Podmienky zjednodušenia sú splnené v prípade služieb poskytovaných spoločnosťou  A (ČŠ1) aj B 
(ČŠ3).  

- Dočasné zastavenie tovaru v spoločnosti B nebráni splneniu podmienky odoslania/prepravenia finálneho 
tovaru do štátu pôvodného odoslania tovaru ČŠ 2. 

- Miestom dodania spracovateľských služieb poskytnutých spoločnosťou B bude ČŠ1. 

 

NÁVRH ZÁVEROV SKDP - ZHRNUTIE 

 
Rozšírenie DPH zjednodušenia: 

- Podmienka následného vrátenia tovaru do členského štátu odoslania sa považuje za splnenú aj v 
prípade, keď dôjde k dočasnej zastávke tovaru v inom členskom (treťom) štáte za účelom ďalšieho 
spracovania. 
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- Odberateľ musí byť schopný preukázať, že tovar sa po skončení operácii naozaj vrátil do členského 
štátu odoslania. 

- Odberateľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte, kde sú spracovateľské práce vykonávané. 
- Prerušenie prepravy môže nastať aj v inom členskom štáte.  
- Miesto dočasného zastavenia, kde sú ďalšie spracovateľské operácie fyzicky vykonané, sa nepovažuje 

za miesto nadobudnutia tovaru.  
- Doba, počas ktorej sa budú vykonávať úpravy v inom členskom štáte, sa nemá brať do úvahy. 

 

NÁZOR MFSR 

MFSR sa rozhodlo doplniť pôvodný návrh SKDP o príklady 6 a 7, ktoré upravujú podobné situácie, ako sú 
uvedené v príkladoch č. 1 až 5 , a spôsobujú v praxi platiteľom dane problémy.  
 
Príklad č. 6   

     Členský štát 1                             Členský štát 2 
 
 
 
 
 
            
               
                      Materiál  
    Práca na materiáli   

             
 
Dodanie hotového produktu  

 
 
 
 

- Platiteľ dane A so sídlom v ČŠ 1 dodáva tovar odberateľovi C identifikovanému pre daň v členskom 
štáte 2.  

- Tovar sa neodosiela do členského štátu 2 odberateľovi C priamo, ale až po tom, čo ho platiteľ dane B so 
sídlom v ČŠ 1 prepracuje. 

- Po prepracovaní sa hotový produkt prepravuje odberateľovi C do ČŠ 2. 
- Prepravu vykoná alebo zabezpečí prepravnou spoločnosťou odberateľ C. 

 
Otázka 
 
Možno uplatniť oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH u platiteľa dane A aj v prípade, ak tovar nie je 
prepravený priamo odberateľovi C do ČŠ 2, ale je najprv prepravený na uskutočnenie spracovateľských operácií 
k spracovateľovi B v ČŠ1? 
 
Príklad č. 7  

 
 Členský štát 1        Členský štát 2 

 
 

     Uskladnenie tovaru  
 
 

- Platiteľ dane A so sídlom v ČŠ 1 dodáva tovar odberateľovi B identifikovanému pre daň v členskom štáte 
C.  

  

A 

 

B 

 

C 

 

 A 

 

 

 B 
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- Tovar sa na určitý čas po jeho vyzdvihnutí u dodávateľa A uskladní v členskom štáte 1, a až po ujasnení 
logistických, prípadne finančných otázok spojených s tovarom, sa pokračuje s jeho prepravou do 
členského štátu 2.  

- Prepravu vykoná, alebo zabezpečí prepravnou spoločnosťou odberateľ tovaru B. 
 
Otázka 
 
Možno uplatniť oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH u platiteľa dane A aj v prípade, ak tovar nie je 
prepravený priamo odberateľovi B do ČŠ 2, ale najprv je uskladnený na území ČŠ 1 na určitý čas, a až potom je 
dodaný odberateľovi B do ČŠ 2? 

 
K príkladom č. 1 – 51 
 
Podkladom návrhu SKDP je usmernenie Výboru pre DPH k spracovateľským operáciám (prácam) na hnuteľnom 

majetku, prijaté v roku 1996. Keďže Slovenská republika nebola v čase prijatia usmernenia Výboru pre DPH 

členom Európskej únie, prijaté usmernenie Výboru pre DPH nie je pre Slovenskú republiku právne záväzné2. 

V situácii, kedy sa Slovenská republika môže rozhodnúť, aký postoj zaujme k prijatému usmerneniu Výboru pre 

DPH, je potrebné analyzovať, či usmernenie Výboru pre DPH svojím obsahom nepresahuje rámec smernice 

Rady.  

Od 1.1.1993 bol v oblasti DPH prijatý tzv. prechodný režim zdaňovania medzi členskými štátmi, ktorým sa popri 

dodaní tovaru zaviedlo aj nové zdaniteľné plnenie - nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva.  

Súdny dvor Európskej únie neskôr v rozsudku C-409/04 Teleos konštatoval, že dodávka tovaru v rámci 

Spoločenstva a jeho nadobudnutie v rámci Spoločenstva v skutočnosti predstavujú jedno a to isté hospodárske 

plnenie, pričom toto plnenie vytvára rôzne práva a povinnosti jednak zmluvným stranám takejto transakcie, ako aj 

daňovým orgánom dotknutých členských štátov. V štandardnom prípade teda oslobodeniu od dane v členskom 

štáte odoslania tovaru korešponduje zdanenie členským štátom určenia, kde došlo k nadobudnutiu tovaru v rámci 

Spoločenstva.  

V situácii, určenej čl. 17(2)(f) smernice Rady, kedy za účelom uskutočnenia spracovateľských operácií (prác) 

dochádza k odoslaniu alebo preprave tovaru do iného členského štátu, po ktorom sa vracia spracovaný tovar do 

pôvodného členského štátu, k premiestneniu tovaru a teda dodaniu tovaru za protihodnotu v členskom štáte 

odoslania alebo prepravy tovaru a nadobudnutiu tovaru v členskom štáte určenia tovaru, nedochádza. 

Z toho vyplýva, že čl. 17(2)(f) smernice Rady možno považovať za smernicou Rady uznanú výnimku zo zásady, 

že každé odoslanie alebo preprava tovaru do iného členského štátu, za účelom podnikania platiteľa dane, je 

premiestnením tovaru, a teda dodaním tovaru za protihodnotu. 

                                                           
1 Pre účely zjednodušenia, keďže § 8 ods. 4 písm. f) zákona o DPH je presnou transpozíciou čl. 17(2)(f) smernice 
Rady, v názore MFSR sa bude uvádzať čl. 17(2)(f) smernice Rady. Podobne sa predmet skúmania zúži iba na  
spracovateľské operácie (práce) a vypustí sa ocenenie, aj keď s uvedenými operáciami súvisí. 

2 Právne záväzné nie sú ani usmernenia Výboru pre DPH, ktoré Slovenská republika podporí od svojho vstupu do EÚ; ich 
význam spočíva najmä v tom, že ide o závery, na ktorých sa dohodne prevažná väčšina členských štátov, čím sa zabráni 
situáciám dvojitého zdanenia, alebo nezdanenia. Usmernenia Výboru pre DPH v podstate predstavujú nezáväznú 
interpretáciu ustanovení smernice Rady, ktorej sa ani členské štáty, ani platitelia dane nemôžu dovolávať. Jediným orgánom 
oprávneným poskytnúť záväzný výklad smernice Rady je Súdny dvor Európskej únie.  
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Keďže podľa názoru MFSR ide o výnimku zo základnej zásady zdaňovania odoslania alebo prepravy tovarov ako 

dodania tovaru za protihodnotu, je potrebné interpretovať čl. 17(2)(f) smernice Rady striktne. 

Čl. 17(2)(f) smernice Rady znie: 

Za premiestnenie do iného členského štátu sa nepovažuje odoslanie alebo preprava tovaru na účely jednej 

z týchto transakcií: 

Poskytnutie služieb zdaniteľnej osobe, ktorej predmetom je oceňovanie tovaru alebo práca na uvedenom tovare 

fyzicky vykonaná na území členského štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru končí, za predpokladu, 

že sa tovar po ocenení alebo spracovaní opätovne zašle tejto zdaniteľnej osobe do členského štátu, z ktorého sa 

pôvodne odoslal alebo prepravil.  

Z čl. 17(2)(f) smernice Rady vyplýva, že na to, aby transakcia nebola považovaná za premiestnenie, ktoré je 

dodaním tovaru za protihodnotu, je nutné splniť nasledovné podmienky: 

a) Odoslanie alebo preprava tovaru z ČŠ 1 do ČŠ 2 (smernica Rady výslovne uvádza ČŠ 2), 

b) Tovar sa odosiela alebo prepravuje do ČŠ 2 za účelom uskutočnenia ocenenia tovaru alebo prác,  

c) Ocenenie tovaru alebo práce na tovare sa musia vykonať v ČŠ 2, 

d) Tovar sa po poskytnutí služieb ocenenia, alebo prác musí odoslať alebo prepraviť do ČŠ 1, z ktorého sa 

pôvodne odoslal alebo prepravil, 

e)  Tovar sa zašle tej zdaniteľnej osobe, ktorej sa poskytli služby ocenenia alebo prác na tovare. 

Čl. 17(2)(f) smernice Rady podľa názoru MFSR jednoznačne určuje miesto výkonu spracovateľských operácií 

(prác), a to je členský štát, kde sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí. Okrem toho smernica Rady určuje aj 

tzv. spätný pohyb tovaru, podľa ktorého sa tovar po výkone týchto spracovateľských operácií (prác) vracia presne 

do toho istého členského štátu, z ktorého bol tovar pôvodne odoslaný, alebo prepravený. Rovnako obsahuje aj 

personálne vymedzenie príjemcu tovaru, a je ním osoba, ktorej sa poskytli služby spracovateľských operácií 

(prác).  

Prijaté usmernenie Výboru pre DPH k spracovateľským operáciám (prácam) na hnuteľnom majetku je postavené 

na extenzívnom výklade čl. 17(2)(f) smernice Rady. Jeho prijatím sa dosiahlo zjednodušenie pre platiteľov dane 

takým spôsobom, že sa platitelia dane nemusia registrovať pre daň z dôvodu nadobudnutia tovaru v tých 

členských štátoch, kde je tovar odoslaný alebo prepravený za účelom uskutočnenia operácií (prác) na hnuteľnom 

majetku.  

Extenzívna interpretácia čl. 17(2)(f) smernice Rady spôsobí, že  

1. podmienka uvedená v písm. a) bude splnená aj v prípade, že sa tovar odosiela nielen do ČŠ 2, ale 

aj do ČŠ 3 (iný ČŠ čl. 17(2)(f) smernice Rady vôbec neuvádza), 

2. podmienka uvedená v písm. b) bude splnená, aj keď sa tovar odosiela alebo prepravuje na výkon 

spracovateľských operácií (prác) nielen do ČŠ 2, ale aj ČS 3 (iný ČŠ čl. 17(2)(f) smernice Rady 

vôbec neuvádza), 

3. podmienka uvedená v písm. c) bude splnená, aj keď sa spracovateľské operácie (práce) uskutočnia 

v inom ako ČŚ 2, teda aj v ČS 3 (iný ČŠ čl. 17(2)(f) smernice Rady vôbec neuvádza), 

4. podmienka uvedená v písm. d) bude splnená, aj keď sa tovar po vykonaní spracovateľských 

operácií (prác) neodošle priamo do ČŠ 1, z ktorého sa pôvodne odoslal alebo prepravil, ale odosiela 

alebo prepravuje sa na ďalšie spracovateľské operácie (práce) do ČŠ 3, a až odtiaľ sa vracia do ČŠ 

1, 
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MFSR nevidí rozdiel medzi bežnou transakciou, kedy tovar v tuzemsku nadobudne osoba identifikovaná pre daň 

v inom členskom štáte, a táto je povinná sa pred nadobudnutím tovaru registrovať za platiteľa dane podľa § 5 

zákona o DPH3, a transakciou, kedy je do tuzemska odoslaný alebo prepravený tovar za účelom výkonu 

spracovateľských operácií (prác), pričom by napriek nedodržaniu podmienok stanovených v čl. 17(2)(f) smernice 

Rady k nadobudnutiu tovaru podľa usmernenia Výboru pre DPH dôjsť nemalo.  

Usmernenie Výboru pre DPH, ktoré vykazuje nekompatibilitu so smernicou Rady, sa z hľadiska právneho základu 

javí ako nedostatočné. Aj z dostupných materiálov iných členských štátov vyplýva, že aj napriek schválenému 

usmerneniu Výboru pre DPH, si upravili v národných predpisoch pravidlá obsiahnuté v usmernení, navyše aj 

vedenie dodatočných záznamov. Zvýšená administratívna záťaž spojená s evidenciou pohybu tovaru, jeho 

odoslaním alebo prepravou do ďalšieho členského štátu, a evidenciou kvalitatívnej zmeny tovaru potrebnej na 

jeho stotožnenie po uskutočnení spracovateľských operácií (prác), je pre monitorovanie rizík spojených s týmito 

transakciami nevyhnutná. 

Ďalšími dôvodmi, prečo MFSR nesúhlasí s akceptáciou usmernenia Výboru pre DPH k spracovateľským 

operáciám (prácam) na hnuteľnom majetku, je práve sťažená možnosť kontroly pohybu tovarov na území 

tuzemska. Keďže sa v prípade týchto spracovateľských operácií (prác) nejedná o premiestnenie ako dodanie 

tovaru za protihodnotu, tovar sa nevykazuje v súhrnnom výkaze u dodávateľa, ktorému by v členskom štáte 

skončenia odoslania alebo prepravy tovaru korešpondovalo podané daňové priznanie. V porovnaní s „bežnou“ 

spracovateľskou operáciou (prácou), ktorá spĺňa podmienky čl. 17(2)(f) smernice Rady, kedy sa tovar vracia po 

poskytnutí služieb do členského štátu, z ktorého bol pôvodne odoslaný, predstavujú operácie podľa usmernenia 

Výboru pre DPH väčšie riziko. Dôvodom je najmä neprehľadný pohyb tovaru (z ČŠ 1, do ČŠ 2, ČŠ 3 a späť), 

sťaženej možnosti jeho stotožnenia (usmernenie Výboru pre DPH posudzuje prípady takých spracovateľských 

operácií (prác), kedy sa namiesto suroviny vracia do ČŠ 1 finálny výrobok). Jedinou stopou o tom, že tovar sa 

nachádza na území tuzemska, a uskutočnia sa na ňom spracovateľské operácie (práce), pričom tovar 

neodchádza do ČŠ 1, ale do ČŠ 3, je údaj v záznamoch poskytovateľa služby a uvedenie služby v súhrnnom 

výkaze.     

K príkladu č. 6 a č. 7 
 
Podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH je oslobodené od dane dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený 

z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak 

nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte.      

Z logického výkladu § 43 zákona o DPH vyplýva, že na to, aby bolo možné oslobodiť dodávku tovarov do iného 

členského štátu, je potrebné splniť tieto podmienky:  

- Keďže ide o dodanie tovaru, právo nakladať s tovarom ako vlastník musí prejsť na nadobúdateľa tovaru, 

- tovar musí fyzicky opustiť územie tuzemska, to znamená tovar musí byť odoslaný alebo prepravený do 

miesta určenia na území iného členského štátu, 

-  odberateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte. 

Súdny dvor Európskej únie sa vo viacerých rozsudkoch (C-245/04 EMAG Handel Eder OHG, C-409/04 Teleos 

plc, C-184/05 Twoh International BV, C-430/09 Euro Tyre Holding BV) zaoberal dodaním tovaru do iného 

členského štátu (tzv. intrakomunitárnym dodaním). V odôvodnení týchto rozsudkov viackrát konštatoval, že pri 

dodaní tovaru do iného členského štátu možno uplatniť oslobodenie od dane iba vtedy, ak sú podmienky na 

oslobodenie splnené. 

                                                           
3 Pzm. ak nejde o výnimku podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) zákona o DPH. 



9 

 

Najmä v rozsudku C-409/04 Teleos Súdny dvor Európskej únie uviedol, že pojem „odoslaný“ sa má vykladať 

v tom zmysle, že k nadobudnutiu tovaru v rámci Spoločenstva a k uplatneniu oslobodenia dodávky v rámci 

Spoločenstva od dane dôjde len vtedy, keď právo nakladať s tovarom ako vlastník prejde na nadobúdateľa a keď 

dodávateľ preukáže, že tento tovar bol odoslaný alebo prepravený do iného členského štátu a že v dôsledku 

tohto vývozu alebo tejto prepravy fyzicky opustil územie členského štátu dodania.  

V príklade č. 6 nedochádza k plynulej preprave tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ale odberateľ si 

najprv sám, alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti, prevezme tovar u dodávateľa, a následne ho prepraví 

na opracovanie inému dodávateľovi služieb so sídlom v tuzemsku. Z toho je zrejmé, že na odberateľa už 

v tuzemsku prejde právo nakladať s tovarom ako vlastník, s čím je spojený aj prechod zodpovednosti za škodu 

spôsobenú na tovare po jeho prevzatí od dodávateľa. Dodávke tovaru dodávateľom odberateľovi nie je možné 

priradiť prepravu, v dôsledku ktorej tovar fyzicky opustí tuzemsko. Prepravu je možné priradiť až nasledujúcej 

dodávke, kedy po skončení opracovania tovar opúšťa územie tuzemska. Dôkazom o „dvoch“ prepravách, a to od 

dodávateľa tovaru k spracovateľovi a od spracovateľa k odberateľovi tovaru, sú mnohokrát dve zmluvy 

o preprave, prípadne dva medzinárodné nákladné listy – CMR. V príklade č. 6 sa neuvádza presne, ako sa 

kvalitatívne zmení tovar po opracovaní, to znamená, že je možné predpokladať aj možnosť opracovania tovaru 

zo suroviny na finálny produkt. Ďalšou dôležitou skutočnosťou v neprospech uznania oslobodenia od dane aj 

teda nemožnosť stotožnenia tovaru, dodaného dodávateľom, s tovarom, ktorý opúšťa územie tuzemska.  

Z hore uvedených dôvodov zastáva MFSR názor, že podmienky na uplatnenie oslobodenia od dane podľa § 43 

ods. 1 zákona o DPH splnené nie sú a dodanie tovaru dodávateľom odberateľovi je tuzemskou dodávkou, pri 

ktorej je dodávateľ osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH. 

V príklade č. 7, kedy dochádza ku skladovaniu tovaru pred jeho odoslaním do iného členského štátu, je MFSR 

toho názoru, že ak skladovanie nevyhnutne súvisí s prepravou tovaru konkrétnemu odberateľovi, prípadne je jej 

dôležitou súčasťou, trvá len nevyhnutný čas, a ostatné hore uvedené podmienky § 43 ods. 1 zákona o DPH sú 

splnené, je možné v takom prípade uznať oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH. Samozrejme na 

uplatnenie oslobodenia od dane je dodávateľ povinný preukázať, kedy tovar opustil tuzemsko, aby mohol uviesť 

dodanie tovaru do iného členského štátu v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze v správnom čase.  

NÁVRH ZÁVEROV MFSR  

Z hore uvedených dôvodov MFSR súhlasí so záverom v príkladoch č. 2, 3 návrhu SKDP, súhlasí so záverom k 

príkladom č. 6 a 7, tak ako ich navrhlo MFSR, a nesúhlasí so záverom k príkladom 1, 4, 5 návrhu SKDP.  

 NÁZOR FR SR 

 
K príkladom č. 2, 3 
 
 Finančné riaditeľstvo SR súhlasí s riešením uvedeným v príkladoch 2 a 3. Ide o situáciu, kedy sa tovar 
prepravuje z členského štátu 2 do členského štátu 1, v ktorom sa na tovare vykonajú spracovateľské operácie 
viacerými podnikateľmi, a po skončení týchto spracovateľských  operácií sa tovar vráti zdaniteľnej osobe do 
členského štátu 2. Ak platiteľ dane premiestňuje tovar vo svojom vlastníctve do iného členského štátu za účelom 
vykonania spracovateľských operácií na tovare, a na vykonaní spracovateľských operácií sa zúčastňujú viacerí 
podnikatelia v inom členskom štáte, pokiaľ sa po skončení všetkých operácií vráti tovar zdaniteľnej osobe do 
tuzemska, neuplatní sa ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o DPH.  
 
K príkladom č. 1, 4 a 5 
 
 Finančné riaditeľstvo SR zhodne s MF SR konštatuje nesúhlas s riešením navrhovaným SKDP v týchto 
príkladoch. 
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K príkladu č. 6 
 

Ak platiteľ dane dodáva osobe identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte tovar, ktorý pred jeho prepravou 

alebo odoslaním do iného členského štátu podlieha spracovateľskej operácii vykonanej iným podnikateľom v 

tuzemsku, pri uplatnení dane z pridanej hodnoty je potrebné vychádzať z konkrétnych zmluvných podmienok a 

dohodnutého miesta skončenia prepravy tovaru. V príklade č. 1 sa uvádza, že odberateľ si najprv sám prevezme 

tovar u dodávateľa, prepraví ho na opracovanie inému dodávateľovi služieb v tuzemsku a následne po jeho 

opracovaní zabezpečí prepravu tovaru do iného členského štátu prepravnou spoločnosťou.  

V takto uskutočnenom zdaniteľnom obchode Finančné riaditeľstvo SR zastáva názor, že spoločnosť A nie je 

oprávnená uplatniť oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH pri dodaní tovaru pre spoločnosť C.   

Ak je v rámci zmluvného vzťahu dohodnuté, že dodávateľ tovaru zabezpečuje prepravu tovaru na iné miesto 

určenia v tuzemsku, kde sa majú na tomto tovare vykonať spracovateľské operácie, a práce si objedná odberateľ, 

ktorý po vykonaní spracovateľských operácií prepraví tovar do iného členského štátu, dodávateľ tovaru nemôže 

uplatniť oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH.  

K príkladu č. 7 

Finančné riaditeľstvo SR zastáva názor, že ak  sa tovar, ktorý sa v rámci zmluvného vzťahu medzi platiteľom 

dane a osobou identifikovanou pre DPH v inom členskom štáte, má dodať z tuzemska do iného členského štátu, 

skutočnosť, že  sa tovar dočasne skladuje v tuzemsku v rámci zabezpečenia jeho prepravy do iného členského 

štátu, nie je rozhodujúca pre uplatnenie oslobodenia od dane, ak je tovar fyzicky prepravený do iného členského 

štátu v rámci dohodnutého zmluvného vzťahu a skladovanie je súčasťou prepravy tovaru.  

 

K bodu I prijala Komisia tieto závery :  

Členovia Komisie zaujali k prejednávanej problematike toto stanovisko:  

a) Príklady 1, 4 a 5 – Komisia prijala záver, že transakcie uvedené v príkladoch 1, 4 a 5, nespĺňajú 

podmienky čl. 17(2)(f) smernice Rady (§ 8 ods. 4 písm. f) zákona o DPH).  

b) Príklady 2, 3 – Komisia prijala záver, že transakcie uvedené v príkladoch 2 a 3 spĺňajú podmienky čl. 

17(2)(f) smernice Rady (§ 8 ods. 4 písm. f) zákona o DPH).  

c) Príklad 6 -  Komisia prijala záver, že transakcia v príklade 6 nespĺňa podmienky na oslobodenie od dane 

podľa § 43 zákona o DPH, 

d)  Príklad 7 -  Komisia prijala záver, že transakcia v príklade 7 spĺňa podmienky oslobodenia od dane § 43 

zákona o DPH. 

 

 

K bodu II.   Úprava poukážok  (kupónov) na účely DPH   

OPIS PROBLEMATIKY SKDP (téma navrhnutá z iniciatívy SKDP) 
 

1. SITUÁCIA 

Výrobca tovaru (ďalej ako „Výrobca“) dodáva tovar obchodníkovi (ďalej ako „Obchodník“) ako ďalšiemu článku 

v distribučnom reťazci. Výrobca aj Obchodník sú zdaniteľné osoby registrované pre DPH na Slovensku. 

Obchodník následne dodáva tovar finálnemu zákazníkovi, ktorý môže byť platiteľom DPH, ako aj neplatiteľom 

DPH (ďalej ako „Zákazník“). 
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Výrobca za účelom podpory predaja vlastných výrobkov na trhu vydáva a distribuuje (buď sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby, napr. reklamnej agentúry) poukážky, kupóny a pod., s presne vymedzenými 

podmienkami pre ich uplatnenie a hodnotou, ktorá im prináleží (ďalej ako „Poukážky“). Poukážky sú 

distribuované Zákazníkom bezodplatne. 

Pokiaľ zákazník predloží pri kúpe tovaru Obchodníkovi Poukážku, je mu tovar predaný so zľavou 

zodpovedajúcou nominálnej hodnote Poukážky.  

Výrobca následne Obchodníkovi preplatí nominálnu hodnotu Poukážok, ktoré mu Obchodník predloží. 

Alternatívou k vyššie  opísanej situácii je prípad, kedy je v distribučnom reťazci tovaru viac ako jeden Obchodník 

(napr. Výrobca dodáva tovar Obchodníkov A, ktorý dodáva tovar Obchodníkovi B a až ten dodáva tovar 

Zákazníkovi), pričom kompenzácia za prijaté Poukážky je poskytnutá Výrobcom tomu Obchodníkovi, ktorý jeho 

tovar dodáva Zákazníkovi (v danom prípade teda Obchodník B). 

2. LEGISLATÍVNY RÁMEC 

2.1. Európska legislatíva 

 

Výkladom európskej legislatívy4 vo vyššie opísanej situácii sa zaoberal Súdny dvor Európskej Únie vo svojich 

rozhodnutiach C-317/94 Elida Gibbs Ltd., C-427/98 Komisia vs. Nemecko a C-398/99 Yorkshire Co-operatives 

Ltd. 

Podľa Súdneho dvora Európskej Únie je členský štát povinný umožniť platiteľovi DPH pri poskytnutí zľavy 

konečnému zákazníkovi po vzniku daňovej povinnosti (bez ohľadu na to, či je zľava poskytnutá priamo platiteľom 

alebo prostredníctvom tretej strany) opravu základu dane a DPH. Situácia, kedy by táto oprava umožnená 

nebola, by bola v rozpore s európskou DPH legislatívou, pretože výrobca by odviedol DPH z vyššej protihodnoty 

než je tá, ktorú dostal za predmetné plnenie5.  

Súdny dvor Európskej Únie zároveň potvrdil, že náhrada hodnoty poukážok predložených obchodníkovi 

konečnými zákazníkmi, ktorá je preplatená výrobcom tovaru obchodníkovi, predstavuje úhradu od tretej osoby, 

a preto má obchodník povinnosť zahrnúť túto čiastku do základu dane za ním uskutočnené plnenie voči 

konečnému zákazníkovi6. 

Zároveň oprava základu dane a DPH u výrobcu nemá viesť k povinnosti obchodníka opraviť pôvodne odpočítanú 

DPH, keďže náhrada hodnoty poukážok vyplatená obchodníkovi výrobcom predstavuje úhradu tretej strany 

(výrobcu) a nie zľavu poskytnutú výrobcom obchodníkovi7. 

V prípade konečných zákazníkov, ktorí majú právo na odpočítanie DPH, Súdny dvor Európskej Únie konštatoval, 

že celkový odpočet dane na ich strane neprevýši celkovú daň odvedenú na výstupe na predchádzajúcich 

stupňoch distribučného reťazca, ak konečný zákazník v takejto situácii opraví pôvodne odpočítanú DPH8. 

 

2.2. Vnútroštátna právna úprava 

Podľa § 25 ods. 1 pís. b) zákona o DPH platiteľ opraví základ dane pri znížení ceny tovaru alebo služby, ku 

ktorému dôjde po vzniku daňovej povinnosti.  

                                                           
4 Predovšetkým čl. 11 a 20 Smernice Rady 77/388/EHS, v súčasnosti čl. 73 a 184 a nasl. Smernice Rady 2006/112/ES 
(ďalej spolu ako „európska DPH legislatíva“) 
5 Odst. 28 rozhodnutia Súdneho dvora Európskej Únie vo veci Elida Gibbs Ltd 
6 Odst. 46 rozhodnutia Súdneho dvora Európskej Únie vo veci Komisa vs. Nemecko a odst. 17 a 18 rozhodnutia vo veci 
Yorkshire Co-operatives Ltd. 
7 Odst. 33 rozhodnutia SDEÚ vo veci Elida Gibbs Ltd 
8 Odst. 66 rozhodnutia SDEÚ vo veci Komisia vs. Nemecko 
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Podľa § 25 ods. 3 zákona o DPH sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane 

a rozdiel medzi pôvodnou a opravenou daňou uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa 

vyhotovil doklad o oprave základe dane. 

Zároveň, podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH je príjemca plnenia, ku ktorému sa zníženie ceny viaže, povinný znížiť 

v zodpovedajúcom rozsahu pôvodne uplatnené odpočítanie DPH, pričom úprava DPH sa vykoná v tom 

zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. 

Zákon o DPH v § 22 definuje základ dane pri dodaní tovaru a služby. Základom dane na účely zákona o DPH je 

všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za 

dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. 

Relevantné ustanovenia zákona o DPH však explicitne neriešia uplatnenie DPH v situácii ako je popísaná vyššie. 

 

3. NÁZOR SKDP a NÁVRH NA RIEŠENIE 

 

3.1. Právo na odpočítanie DPH Zákazníkom, ktorý je platiteľom DPH 

 

Zákon o DPH neobsahuje presné ustanovenia ako postupovať v prípade odpočítania DPH na strane Zákazníka, 

ktorý je platiteľom DPH v situácii, kedy Zákazník nakúpi tovar od Obchodníka, pričom časť predajnej ceny uhradí 

Obchodníkovi prostredníctvom Poukážky a tovar použije v rámci svojej ekonomickej činnosti.  

Sme toho názoru, že za účelom zachovania neutrality DPH a v súlade s rozhodnutím SDEÚ vo veci Komisia vs. 

Nemecko, vzniká v tomto prípade Zákazníkovi povinnosť opraviť odpočítanú daň na vstupe. Po tom, čo sa 

uskutoční zdaniteľné plnenie medzi Obchodníkom a Zákazníkom, dôjde u Výrobcu k oprave základu dane 

a výšky DPH v súlade s § 25 zákona o DPH. Skutočnosť, že Obchodník zahrnie hodnotu Poukážky do základu 

dane za ním uskutočnené plnenie pre Zákazníka naznačuje, že táto Poukážka bude následne Výrobcom 

Obchodníkovi preplatená a z tohto titulu následne Výrobca opraví základ dane a daň. 

Zákon o DPH však vo svojich ustanoveniach explicitne nerieši spôsob ako sa má opraviť odpočítanie dane na 

strane Zákazníka v takomto prípade. § 53 ods. 1 zákona o DPH však vyžaduje doručenie dokladu o oprave 

základu dane Zákazníkovi.  

Domnievame sa, že v praxi môžu nastať nasledovné prípady odpočítania dane Zákazníkom: 

1. Zákazník odpočíta daň v plnej výške, zo súčtu protihodnoty zaplatenej peňažnými prostriedkami 

a uhradenej prostredníctvom Poukážky. O  povinnosti opraviť odpočítanú daň však Zákazník bude 

informovaný (napr. informáciou na Poukážke, že Výrobca opraví základ dane a výšku DPH podľa § 25 

zákona o DPH a vo všeobecných zmluvných podmienkach akceptácie zľavových Poukážok).  Vzhľadom 

k tomu, že Zákazník je o povinnosti opraviť odpočítanie dane informovaný (v momente uplatnenia 

Poukážky), mal by túto opravu vykonať v momente, kedy bude uplatňovať odpočítanie DPH z prijatého 

plnenia. Odpočítanie DPH na strane Zákazníka bude teda uplatnené najviac vo výške zodpovedajúcej 

kúpnej cene tovaru vrátane DPH zníženej o hodnotu Poukážky. Uvedený prípad však nemá oporu 

v zákone o DPH, keďže nie je splnená podmienka doručenia dokladu o oprave základu dane Výrobcom. 

2. Obchodník vystaví faktúru Zákazníkovi, na ktorej bude uvedený nižší základ dane a DPH 

zodpovedajúce protihodnote zaplatenej zákazníkom (kúpna cena tovaru znížená o hodnotu Poukážky 

a o DPH). V takomto prípade je však na strane Obchodníka riziko spočívajúce v nesprávne vystavenej 

DPH faktúre, keďže základ dane a daň budú nižšie ako Obchodníkom skutočne prijatá protihodnota za 

predaný tovar. 

3. Obchodník uvedie na faktúre základ dane a daň vo výške sumy celkovej protihodnoty prijatej od 

Zákazníka a nominálnej hodnoty ním predložených Poukážok. Keďže Zákazník je v momente uplatnenia 
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Poukážky informovaný o oprave základu dane a DPH, ktorá bude vykonaná Výrobcom (napr. 

informáciou na Poukážke, že Výrobca opraví základ dane a výšku DPH podľa § 25 zákona o DPH) 

Zákazník odpočíta daň iba do výšky ním skutočne hradenej sumy protihodnoty. Uvedený prípad však 

nemá oporu v zákone o DPH, keďže nie je splnená podmienka doručenia dokladu o oprave základu 

dane Výrobcom.  

 

NÁZOR  MF SR 

Smernica Rady  2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty neobsahuje žiadnu osobitnú úpravu 

týkajúcu sa uplatnenia DPH na poukazy. Práve z dôvodu absencie takejto úpravy a z dôvodu rozdielnych 

postupov členských štátov EÚ pri zdaňovaní poukazov pripravila Európska Komisia návrh zmeny smernice Rady, 

pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi. Osobitné daňové zaobchádzanie sa navrhuje u poukazov 

oprávňujúcich na uplatnenie zľavy alebo rabatu. V súčasnosti pokračujú legislatívne práce na tomto návrhu 

na úrovni pracovnej skupiny Rady EÚ pre daňové otázky. 

Keďže zatiaľ platné znenie smernice Rady neobsahuje pravidlá uplatňovania DPH na poukazy, nie je táto 

problematika osobitne riešená ani v slovenskom zákone o DPH.  

Problematiku poukazov oprávňujúcich na uplatnenie zľavy alebo rabatu čiastočne rieši judikatúra Súdneho 

dvora Európskej Únie v rozsudkoch C-317/94, Elida Gibbs Ltd,  C-427/98, Komisia vs. Nemecko,  C-398/99,  

Yorkshire Co-operatives Ltd. Súdny dvor Európskej Únie sa v týchto rozsudkoch zaoberal výkladom článkov 11 

a 20 Šiestej smernice vo vzťahu k otázkam týkajúcim sa určenia základu dane a opravy odpočtu dane v prípade 

poskytnutia zľavy z ceny dodávateľom osobe inej ako tej, ktorá je bezprostredným odberateľom dodávateľa (tzv. 

„nepriame poskytnutie zľavy“). 

 Základ dane a oprava základu dane u Výrobcu 

 

V prípade C-317/94, Elida Gibbs Ltd, výrobca toaletných potrieb firma Elida Gibbs predávala maloobchodníkom 

a  veľkoobchodníkom (ďalej len „Obchodník“) svoje výrobky. Na podporu predaja týchto produktov Elida Gibbs 

ako výrobca tovaru (ďalej len „Výrobca“) vydal kupóny s určitou nominálnou hodnotou, ktoré oprávňovali 

konečného spotrebiteľa (ďalej len „Zákazník“) : 

1. na získanie zľavy pri nákupe výrobku u Obchodníka (systém „money-off coupon“), 

2. na vrátenie časti ceny tovaru pri odovzdaní kupónu Výrobcovi (systém „cash-back coupon“). 

 

Z rozsudku v prípade Elida Gibbs Ltd vyplýva tento záver : 

 

Základom dane u Výrobcu je cena, za ktorú Výrobca predal tovar Obchodníkovi znížená o poskytnutú zľavu, t.j. 

o čiastku, ktorú Výrobca 

1. uhradil Obchodníkovi na základe predložených kupónov,  

2. vrátil Zákazníkovi na základe predloženého kupónu. 

 

 Obchodník a odpočet dane 
 
Z rozsudku C-317/94, Elida Gibbs Ltd, bod 33 vyplýva, že oprava základu dane u Výrobcu nemá vplyv na odpočítanie 

dane u Obchodníka, a to aj napriek tomu, že Výrobca preplatí Obchodníkovi čiastku na základe predloženého kupónu. 

Obchodník má právo na odpočítanie čiastky DPH zaplatenej svojmu dodávateľovi – Výrobcovi.  

 

 Obchodník a základ dane pri predaji tovaru Zákazníkovi  
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V prípade, ak je kupón predložený pri kúpe tovaru Obchodníkovi a na základe toho má Zákazník právo na zľavu 

a Obchodník má právo na preplatenie hodnoty poukážky Výrobcom,  z  rozsudku C-427/98 Komisia vs. 

Nemecko, body 46,57,58,59  a z rozsudku v prípade C-398/99,  Yorkshire Co-operatives Ltd vyplýva, že 

základ dane pri predaji tovaru Zákazníkovi je celková predajná cena,  ktorá pozostáva jednak zo sumy prijatej od 

Zákazníka a sumy prijatej od Výrobcu na základe predloženého kupónu. 

 

 Oprava odpočítanej dane u Zákazníka, ktorý je platiteľom dane 
 

Z rozsudku C-427/98 Komisia vs. Nemecko, bod 66 vyplýva, že ak je Zákazník platiteľom dane a je oprávnený 

odpočítať DPH z tovarov, prevýšenie pôvodne odpočítanej DPH u Zákazníka sa má opraviť tak, ako to vyplýva z 

čl. 20 ods. 1 písm. b) Šiestej smernice, ktorý ustanovuje, že oprava odpočítanej dane sa vykoná vtedy, ak sa 

okolnosti, ktoré boli významné pri určení výšky odpočítanej dane, zmenia po podaní daňového priznania, 

napríklad v prípade získania cenovej zľavy. 

 

Uvedené rozsudky poskytli výklad: 

1.  ako stanoviť základ dane u Výrobcu tovaru resp. ako opraviť pôvodný základ dane pri nepriamom poskytnutí 

zľavy,  

2.  ako stanoviť základ dane u Obchodníka, ktorí sa v rámci distribučného reťazca nachádza medzi Výrobcom 

a Zákazníkom, 

3.  v súvislosti so zachovaním práva na odpočet dane u Obchodníka,  

4. v súvislosti s opravou odpočítanej dane u Zákazníka, ktorý je platiteľom dane. 

 

NÁVRH ZÁVEROV  MF SR K OPRAVE ZÁKLADU DANE U VÝROBCU, K ZÁKLADU DANE U OBCHODNÍKA 

A K ODPOČTU DANE U OBCHODNÍKA A ZÁKAZNÍKA 

 

Vychádzajúc z vyššie uvedených rozsudkov, je potrebné z pohľadu ustanovení  slovenského zákona o DPH riešiť 

tieto dve situácie : 

 

V prvom prípade (ďalej len „situácia 1“) Výrobca poskytuje zľavu Zákazníkovi, teda osobe inej ako svojmu 

priamemu odberateľovi Obchodníkovi. Zákazník si uplatňuje zľavu u Obchodníka na základe predloženého 

zľavového poukazu pri kúpe tovaru (zľavový poukaz môže byť distribuovaný Výrobcom, Obchodníkom alebo 

treťou osobou a môže byť vo forme kupónu, poukážky príp inej hmotnej podobe). Zľavový poukaz má nominálnu 

hodnotu a oprávňuje kupujúceho (Zákazníka) na poskytnutie zľavy. Zákazník po predložení zľavového poukazu 

u Obchodníka, zaplatí cenu tovaru zníženú o hodnotu poukazu. Obchodníkovi následne Výrobca uhradí hodnotu 

zľavového poukazu, ktorý reprezentuje v čase nákupu čiastkovú platbu ceny tovaru. Na základe úhrady hodnoty 

poukazu Obchodníkovi si Výrobca zníži základ dane o čiastku, ktorá predstavuje zľavu poskytnutú Zákazníkovi. 

V týchto prípadoch sa predpokladá existencia zmluvy upravujúca podmienky poskytovania zľavy medzi 

Výrobcom a Obchodníkom. 

 

Aj v druhom prípade (ďalej len „situácia 2“) Výrobca poskytuje zľavu Zákazníkovi, teda osobe inej ako svojmu 

priamemu odberateľovi Obchodníkovi . Na rozdiel od situácie 1 si Zákazník uplatňuje zľavu z kúpnej ceny tovaru 

kúpeného u Obchodníka priamo u Výrobcu. Zákazník získa zľavu u Výrobcu po predložení  zľavového poukazu.  

Výrobca zníži pôvodný základ dane o čiastku, ktorá predstavuje hodnotu poukazu uhradenému Zákazníkovi. 

Obchodník v tejto situácii nie je do poskytovania zľavy zainteresovaný. 

 

1.  

Oprava základu dane podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona o DPH sa vykoná pri znížení ceny tovaru alebo 

služby, ku ktorej  dôjde po vzniku daňovej povinnosti.  Z tohto ustanovenia výslovne nevyplýva,  že oprava 
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základu dane sa vzťahuje len na prípady, ak príjemca zľavy je tou istou osobou ako je príjemca plnenia.  

 

Výrobca je oprávnený v zmysle cit. ustanovenia na opravu  základu dane a dane z dôvodu, že po preplatení 

poukazu na zľavu sa protihodnota, za ktorú tovar dodal Obchodníkovi, znížila. Pôvodne priznaný základ dane 

Výrobca zníži o hodnotu preplateného poukazu Obchodníkovi (situácia 1) alebo priamo Zákazníkovi (situácia 

2).  

 

§ 25 ods. 2 zákona o DPH ustanovuje, že dodávateľ uvádza opravu základu dane do daňového priznania za 

zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil doklad o oprave základu dane. To znamená, že v zákone absentuje 

určenie obdobia, v ktorom by mal dodávateľ vykonať opravu základu dane, ak ide o prípady nepriamych 

poskytnutí zľavy. Vzhľadom na to, že Výrobca v situácii 1 a ani v situácii 2 nevyhotovuje doklad o oprave základu 

dane, MF SR odporúča, aby Výrobca  

-  uviedol rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane v tom zdaňovacom  

období, v ktorom došlo k preplateniu poukážky.  

- namiesto vyhotovenia dokladu o oprave základu dane, uviedol opravu základu dane vo svojich 

záznamoch. 

 

Výrobca musí vedieť preukázať dôkaznými prostriedkami oprávnenosť zníženia základu dane.  

 
2.  

Podľa § 22 zákona o DPH je základom dane všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať 

od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o DPH.  

 

V zmysle cit. ustanovenia je Obchodník povinný odviesť pri dodaní tovaru Zákazníkovi DPH z celkovej 

protihodnoty, ktorá pozostáva jednak zo sumy prijatej od Zákazníka, ako aj zo  sumy prijatej od Výrobcu 

na základe predloženého poukazu (ak ide o situáciu 1). Časť sumy uhradenej Výrobcom Obchodníkovi na 

základe predloženého poukazu nepredstavuje poskytnutie zľavy Obchodníkovi, a preto Obchodník neopravuje 

odpočítanú DPH.  

 
3.  

Podľa § 74 ods. 1 písm. g) zákona o DPH faktúra musí obsahovať údaj o poskytnutej zľave. 

 

Obchodník vystaví faktúru Zákazníkovi a v situácii 1 uvedie na faktúre (okrem iných povinných údajov 

v zmysle § 74 zákona o DPH) základ dane rovnajúci sa cene tovaru bez DPH a zároveň uvedie údaj 

o zľave.  

 

4.  

Zákazník, ktorý je platiteľom dane, si v situácii 1 (Obchodníkovi platí cenu tovaru zníženú o hodnotu 

predloženého poukazu) uplatní odpočítanie dane len vo výške zodpovedajúcej čiastke, ktorú zaplatil 

Obchodníkovi. Zákazník má k dispozícii faktúru, z ktorej je zrejmá výška poskytnutej zľavy. Zľavu Zákazník 

dostáva v okamihu nákupu tovaru (predložením poukazu na zľavu). 

 

5.  

Podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH, ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok 

zníženie základu dane, je platiteľ dane, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň.  

 

Ak Zákazník uplatňuje zľavu priamo u Výrobcu (situácia  2) a Obchodníkovi zaplatí plnú cenu tovaru, uplatní si 

odpočet dane z ceny fakturovanej Obchodníkom. Ak Výrobca uhradí Zákazníkovi hodnotu zľavového 
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poukazu a teda zníži pôvodný základ dane, je Zákazník  v zmysle cit. ustanovenia  povinný opraviť 

odpočítanú DPH. 

 

Z § 53 ods. 1 zákona o DPH vyplýva len povinnosť vykonať opravu odpočítanej dane, avšak nevyplýva z neho, 

kedy má Zákazník vykonať opravu odpočítanej dane. MF SR má za to, že opravu odpočítanej dane by mal 

Zákazník vykonať v tom zdaňovacom období, keď dostane zľavu od Výrobcu.  

 

NÁZOR FR SR 
 
K situácii popísanej SKDP v bode II. Úprava poukážok (kupónov) na účely DPH - Finančné riaditeľstvo SR 

zastáva názor, že obchodník je povinný vo faktúre uviesť základ dane a daň v nadväznosti na prijatú protihodnotu 

(úhrada zákazníkom a kupón) a údaje o poskytnutej zľave. Zákazník má právo na odpočítanie dane podľa § 49 

ods. 2 zákona o DPH (pri splnení všetkých podmienok uvedených v § 49 a § 51 zákona o DPH)  len vo výške 

dane z pridanej hodnoty, ktorá je voči nemu uplatnená, to znamená vo výške dane zodpovedajúcej protihodnote, 

ktorú obchodníkovi uhradil.  

 

K bodu II prijala komisia tieto závery :  

Členovia komisie nezaujali k prejednávanej problematike jednotné stanovisko :  

Záver stanoviska k prejednávanému bodu II prijaté MF SR a SKDP : 

1. Výrobca je oprávnený v zmysle § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty opraviť  základ dane a DPH na základe úhrady čiastky predstavujúcej zľavu poskytnutú 

Zákazníkovi prostredníctvom Obchodníka (situácia 1) alebo poskytnutú priamo Zákazníkovi 

(situácia 2). 

FR SR s bodom 1. súhlasí. 

 

2. Výrobca v situácii 1 a ani v situácii 2 nevyhotovuje doklad o oprave základu dane. 

Výrobca uvedie rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane v tom 

zdaňovacom  období, v ktorom došlo k úhrade sumy rovnajúcej sa nominálnej hodnote zľavového 

poukazu.  

Výrobca musí vedieť preukázať dôkaznými prostriedkami oprávnenosť zníženia základu dane.  

 

3. V situácii 1 je Obchodník povinný odviesť pri dodaní tovaru Zákazníkovi DPH z celkovej 

protihodnoty, ktorá pozostáva jednak zo sumy prijatej od Zákazníka ako aj zo  sumy prijatej od 

Výrobcu na základe predloženého poukazu. 

FR SR s bodom 3. súhlasí. 

 

4. Suma uhradená Výrobcom Obchodníkovi (situácia 1) na základe predloženého poukazu 

nepredstavuje poskytnutie zľavy Obchodníkovi, a preto Obchodník neopravuje odpočítanú DPH.  

FR SR s bodom 4. súhlasí. 

 

5. Obchodník vystaví faktúru Zákazníkovi a v situácii 1 uvedie vo faktúre (okrem iných 

povinných údajov) základ dane rovnajúci sa cene tovaru bez DPH a zároveň uvedie údaj 

o poskytnutej zľave v zmysle § 74 ods. 1 písm. g) zákona o DPH. Faktúra musí obsahovať 

údaj o poskytnutej zľave Zákazníkovi. 
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6. Zákazník, ktorý je platiteľom dane, si v situácii 1 uplatní odpočítanie dane len vo výške 

zodpovedajúcej čiastke, ktorú zaplatil Obchodníkovi. Zákazník má k dispozícii faktúru, 

z ktorej je zrejmá výška poskytnutej zľavy. Zľavu Zákazník dostáva v okamihu nákupu 

tovaru (predložením poukazu na zľavu). 

FR SR s bodom 6. súhlasí. 

 

7. Ak Zákazník uplatňuje zľavu priamo u Výrobcu (situácia  2) a Obchodníkovi zaplatí plnú cenu 

tovaru, uplatní si odpočet dane z ceny fakturovanej Obchodníkom. Ak Výrobca uhradí 

Zákazníkovi hodnotu zľavového poukazu a teda zníži pôvodný základ dane, je Zákazník  

v zmysle cit. ustanovenia  povinný opraviť odpočítanú DPH. Opravu odpočítanej dane by 

mal Zákazník vykonať v tom zdaňovacom období, keď dostane zľavu od Výrobcu.  
  

 

Záver stanoviska FR SR k prejednávanému bodu II  : 

FR SR sa nestotožňuje so záverom prijatým MF SR a SKDP v bode 2, 5 a 7 .  

K bodu 2:  

V prvom rade FR SR považuje za potrebné uviesť, že tak ako z § 25 ods. 1 písm. b) zákona o DPH 

nevyplýva,  že oprava základu dane sa vzťahuje len na prípady, ak príjemca zľavy je tou istou osobou 

ako je bezprostredný príjemca plnenia, tak ani z ustanovenia § 25 ods. 3 cit. zákona nevyplýva, že by 

osoba, ktorá opravuje základ dane podľa § 25 zákona o DPH nemusela vyhotoviť doklad o oprave 

základu dane. Ak však ide o situáciu 1, kedy výrobca poskytuje zľavu Zákazníkovi, ktorý si túto zľavu 

uplatňuje u Obchodníka, nie je dôvodné, aby Výrobca vyhotovoval doklad o oprave základu dane 

adresovaný Obchodníkovi, keďže mu žiadnu zľavu neposkytuje. To znamená, že Finančné riaditeľstvo 

SR súhlasí s tým, že Výrobca v situácii 1 nevyhotovuje doklad o oprave základu dane a rozdiel medzi 

pôvodným základom dane a opraveným základom dane uvedie v tom zdaňovacom  období, v ktorom 

došlo k úhrade sumy rovnajúcej sa nominálnej hodnote zľavového poukazu.  

Pokiaľ však ide o situáciu 2, kedy Výrobca poskytuje zľavu Zákazníkovi, ktorý si uplatňuje túto zľavu 

priamo u Výrobcu, Finančné riaditeľstvo SR nesúhlasí s navrhnutým záverom. Dôvodom je skutočnosť, 

že ak bola vykonaná oprava základu dane u Výrobcu, Zákazník, ktorý odpočítal daň, má povinnosť 

opraviť odpočítanú daň, aby nebol narušený mechanizmus dane z pridanej hodnoty. Zákon o DPH v      

§ 53 ods. 1 viaže povinnosť opraviť odpočítanú daň len na skutočnosť, že platiteľ dane dostal doklad 

o oprave základu dane. Rovnako z tohto ustanovenia nevyplýva, že tento doklad by mal dostať od 

svojho bezprostredného dodávateľa tovaru. Keďže existuje riziko nevysporiadania dane v nadväznosti 

na opravu základu dane vykonanú Výrobcom, Finančné riaditeľstvo SR považuje za nevyhnutné, aby 

Výrobca vyhotovil doklad o oprave základu dane na základe predloženia zľavového poukazu 

Zákazníkom, ktorý by adresoval na Zákazníka. V danom prípade však bude potrebné akceptovať to, 

že tento doklad o oprave základu dane nebude obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry, ale malo by 

z neho vyplývať, že došlo k oprave základu dane z dôvodu preplatenia zľavových kupónov.  

 

 

K bodu 5: 

Obchodník vystaví faktúru Zákazníkovi a v situácii 1 uvedie vo faktúre (okrem iných povinných údajov) 

základ dane rovnajúci sa cene tovaru bez DPH a zároveň uvedie údaj o zľave poskytnutej 

Výrobcom Zákazníkovi (nejde o zľavu, ktorá znižuje základ dane u Obchodníka). 
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K bodu 7: 

Ak Zákazník uplatňuje zľavu priamo u Výrobcu (situácia 2) a Obchodníkovi zaplatí plnú cenu tovaru, 

uplatní si odpočet dane z ceny fakturovanej Obchodníkom. Ak Výrobca uhradí Zákazníkovi hodnotu 

zľavového poukazu a teda zníži pôvodný základ dane, je Zákazník  v zmysle § 53 zákona o DPH 

povinný opraviť odpočítanú DPH. Opravu odpočítanej dane Zákazník vykoná v tom v tom 

zdaňovacom období, keď dostane doklad o oprave základu dane od Výrobcu. 

 

 


