
 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

Zdaňovanie ubytovacích služieb daňou z pridanej hodnoty na prelome rokov 2018 

a 2019 a pri zaplatení preddavku (zálohy) v roku 2018 

 

Zákonom č. 323/2018 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) sa s účinnosťou od 1.1.2019 zavádza znížená sadzba dane 10 % na 

ubytovacie služby uvedené v kóde 55 štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA1), ktoré do 31.12. 

2018 podliehali 20 % sadzbe dane.  

 

V kóde 55 CPA sú uvedené nasledovné ubytovacie služby:  

55.1 Hotelové a podobné ubytovacie služby   

55.2 Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby 

55.3 Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov 
55.9 Ostatné ubytovacie služby 
 
V nadväznosti na uvedenú skutočnosť, vznikajú  u platiteľov dane prevádzkujúcich  ubytovacie zariadenia otázky, 
akú sadzbu dane majú uplatniť na poskytnuté ubytovacie služby  v prípade, ak  sa pobyt  začal v roku 2018 
a skončí sa v roku 2019, resp. ak v roku 2018, kedy ubytovacie služby podliehali  20 % sadzbe dane  bol 
zaplatený preddavok a ubytovacie služby budú poskytnuté až v roku 2019, kedy už bude platná 10 % sadzba 
dane.  
Pre správne uplatňovanie dane v týchto  prípadoch je potrebné vychádzať zo znenia: 
- § 19 ods. 2 zákona o DPH,  podľa ktorého daňová povinnosť pri dodaní služby vzniká dňom dodania služby, a z 
- § 19 ods. 4 zákona o DPH, podľa ktorého, ak je platba prijatá pred dodaním služby, vzniká daňová povinnosť 

dňom prijatia platby,  
a v nadväznosti na zistenie dňa vzniku daňovej povinnosti sa použije sadzba dane platná v tento deň. 
 
Príklad č. 1:  

Platiteľ dane prevádzkujúci penzión v SR poskytol  zákazníkom – občanom z ČR  ubytovanie v dňoch od 

29.12.2018  do 03.01.2019. Akú sadzbu dane na ubytovanie uplatní penzión pri úhrade a vyhotovení účtovného 

dokladu v roku 2019? 

Riešenie:  

Ubytovacie služby boli dodané dňa 03.01.2019, kedy skončil pobyt a týmto dňom vzniká platiteľovi dane 

(penziónu) aj daňová povinnosť. Na ubytovacie služby platiteľ dane uplatní 10 % sadzbu dane platnú v deň 

vzniku daňovej povinnosti, t.j. napr. základ dane = 1 000 eur, 10 % sadzba dane, DPH = 100 eur, ktorú odvedie 

v daňovom priznaní za I/2019, resp. za  I.Q/2019. 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

1/ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová 

štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. 

v. EÚ L 145, 4. 6. 2008) v platnom znení. 
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Príklad č. 2:  
Platiteľ dane prevádzkujúci hotel v SR si od zákazníka - občana  vyžiadal 60 % preddavok (zálohu) v sume 360 

eur na poskytnuté ubytovanie  v dňoch od 28.12.2018 do 07.01.2019, t.j. za 10 prenocovaní. Zákazník zaplatil  

platiteľovi dane predmetný preddavok dňa 20.10.2018.  

Podľa  cenníka hotela z X/2018 cena ubytovania na 1 noc je 60 eur, z toho základ dane = 50 eur a 20 % DPH = 

10 eur. Akú výšku dane odvedie platiteľ dane zo zaplateného preddavku v roku 2018 a z doplatku za ubytovanie 

po ukončení pobytu v roku 2019? 

Riešenie:  

Platiteľ z prijatého preddavku v roku 2018 vo výške 360 eur  vypočíta daň spôsobom: 

360 : 120 % x 20 % = 60 eur a základ dane spôsobom:  360 : 120 % x 100 % = 300 eur. 

V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, kedy mu vznikla daňová povinnosť dňom prijatia preddavku 

v rozsahu prijatej platby, t.j. za X/2018, resp. za IV.Q/2018 odvedie z prijatého preddavku 20 % DPH vo výške 60 

eur. 

Skončením pobytu - dodaním služby dňa 07.01.2019 vznikne platiteľovi dane daňová povinnosť zo zostávajúcej 

nezdanej časti ubytovania, pričom 10 % sadzbu dane uplatní k základu dane, ktorý vypočíta  ako rozdiel 

celkového základu dane a základu dane zo zaplatenej zálohy, t.j. 10 % x (500 - 300) = 20 eur. 

V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie I/2019, resp. I.Q/2019 odvedie z poskytnutého ubytovania („z 

doplatku“) 10% DPH vo výške 20 eur. 

Takýmto spôsobom z  jednej služby ubytovania v celkovej výške 580 eur odvedie platiteľ dane zo základu dane 

300 eur 20 % DPH vo výške 60 eur, pretože časť ceny z ubytovania bola uhradená v X/2018, kedy bola platná 

sadzba dane 20 %  a zo zostávajúcej nezaplatenej časti ubytovania zo  základu dane 200 eur odvedie 10 % DPH 

vo výške 20 eur, pretože služba bola dodaná I/2019, kedy bola platná sadzba dane 10 %. 

  

Príklad č. 3:  

Platiteľ dane prevádzkujúci ubytovňu v tuzemsku pre robotníkov prijal dňa 10.12.2018 od živnostníka 100 % 

zálohu vo výške 1 200 eur za ubytovanie jeho zamestnancov od 08.01.2019 do 18.01.2019.  Akú výšku dane 

odvedie platiteľ zo zaplatenej zálohy; vznikne mu preplatok po vyúčtovaní ubytovania v roku 2019? 

Riešenie:  

Platiteľ  z prijatej zálohy vo výške 1200 eur  vypočíta daň spôsobom: 

1 200 : 120 % x 20 % = 200 eur, ktorú odvedie v daňovom priznaní v XII/2018, resp. IV.Q/2018.  

Vzhľadom k tomu, že platiteľ dane v roku 2018  prijal 100 % zálohu, z ktorej odviedol daň z celej hodnoty služby, 

t.j. daňová povinnosť z prijatej platby vznikla z celého rozsahu služby, potom pri jej dodaní v roku 2019 už 

nevzniká žiadna daňová povinnosť. Vo faktúre vyhotovenej za dodanie služby v roku 2019 platiteľ dane použije 

len 20 % sadzbu dane, pričom nevznikne žiadny preplatok (ani nedoplatok).  

  

Ak platiteľ dane vyhotoví odberateľovi k faktúre za ubytovanie, pri ktorom bola v súlade so zákonom o DPH 

uplatnená  20 % DPH, v roku 2019 opravnú faktúru, ktorou mu napr. vyúčtuje zľavu z ceny, v tejto opravnej 

faktúre uplatní 20 % sadzbu dane. V takomto prípade nie je dôvod uplatniť 10 % sadzbu dane, pretože nevzniká 

žiadna daňová povinnosť, len sa opravujú údaje pôvodnej  faktúry. 

Ak ubytovacie zariadenie poskytuje popri samotnom ubytovaní aj  ďalšie služby  ako napríklad upratovanie, 

recepčné služby, raňajky, parkovanie, wellness a podobne,  postup akú sadzbu dane má uplatniť v takýchto 

prípadoch je zverejnený  na portáli Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk) v časti „Daňoví a colní 

špecialisti/Dane/Novinky z legislatívy/Nepriame dane - pod názvom:  Informácia  k uplatňovaniu zníženej sadzby 

dane z pridanej hodnoty na ubytovacie služby. 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR  

Centrum podpory pre dane 

December 2018 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Nepriame_dane/2018.12.19_dph_ubyt_sluzb.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Nepriame_dane/2018.12.19_dph_ubyt_sluzb.pdf

