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Usmernenie k podávaniu žiadostí o vrátenie dane zahraničnými osobami z iných členských štátov 
a tretích štátov po zavedení právnej fikcie skončenia obdobia pandémie 

 
 
     Zákonom č. 264/2020 Z. z. (ďalej „zákon č. 264/2020 Z. z.“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o 
niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon 
corona“), bola zavedená právna fikcia skončenia obdobia pandémie. Keďže ustanovením § 4 bol ovplyvnený aj 
proces podávania žiadostí o vrátenie dane podľa § 55b a § 57 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), vydáva odbor daňovej metodiky, oddelenie metodiky 
dane z pridanej hodnoty Usmernenie k podávaniu žiadostí o vrátenie dane zahraničnými osobami z iných 
členských štátov a tretích štátov po zavedení právnej fikcie skončenia obdobia pandémie. 

 
Cieľom čl. I zákona č. 264/2020 Z. z. je zavedenie právnej fikcie skončenia obdobia pandémie pre účely 

aplikácie konkrétnych finančných opatrení ustanovených v zákone corona. Zákonom č. 264/2020 Z. z. účinným 
od  29.9.2020 nedošlo k odvolaniu mimoriadnej situácie, ale sa v ustanovení § 2 ods. 3 stanovuje na účely 
vybraných ustanovení zákona  corona, že za obdobie pandémie sa považuje obdobie od 12. 3.2020 do 
30.9.2020, resp. do 31.12.2020. Medzi opatrenia v oblasti správy daní, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30.9.2020 
je okrem iných aj ustanovenie § 4 zákona corona, týkajúci sa zmeškania lehoty, ktorý má vplyv na podávanie 
žiadostí o vrátenie dane zahraničnou osobou z členského štátu a tretieho štátu.  

 
Podľa § 55b ods. 1 zákona o DPH zahraničná osoba z členského štátu podáva žiadosť o vrátenie dane 

v elektronickej forme prostredníctvom elektronického portálu v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto 
podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva 
najneskôr do 30.septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na 
vrátenie dane.    

 
Podľa § 57 zákona o DPH zahraničná osoba z tretieho štátu uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním 

žiadosti o vrátenie dane Daňovému úradu Bratislava v listinnej podobe. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva za 
obdobie kalendárneho roka, a to v lehote podľa § 57 ods. 1 zákona o DPH najneskôr do 30.júna kalendárneho 
roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane.   

 
Na účely ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 264/2020 Z. z. sa v súvislosti s aplikáciou opatrení podľa § 4 

zákona corona považuje obdobie pandémie za skončené 30.9.2020. To znamená, že ak daňový subjekt  zmeškal 
lehotu na vykonanie úkonu v súvislosti podaním žiadosti podľa § 55b zákona o DPH do 30.9.2020 a podľa § 57 
zákona o DPH do 30.6.2020 a posledný deň lehoty bol najneskôr 30.9.2020 (vrátane), je oprávnený tento 
zmeškaný úkon podľa § 4 zákona corona vykonať najneskôr v lehote do 2.11.2020. Keďže koniec kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie 31.10.2020 pripadne na sobotu, posúva sa táto lehota 
v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. na  2.11.2020.  
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