Informácia k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2022/432 z 15. marca 2022, ktorým sa
mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o potvrdenie o oslobodení od DPH
a/alebo spotrebnej dane

Rada Európskej únie prijala dňa 15. marca 2022 vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/432, ktorým sa mení
vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o potvrdenie o oslobodení od DPH a/alebo spotrebnej dane
(ďalej len VN 2022/432).
Potvrdenie o oslobodení od DPH a/alebo spotrebnej dane, ktoré tvorí prílohu II vykonávacieho nariadenia
(EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES
o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty slúži podľa článku 51, s výhradou vysvetliviek uvedených v prílohe
k tomuto potvrdeniu, ako potvrdenie, že transakcia spĺňa podmienky na oslobodenie od DPH podľa článku 151
smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len smernica o DPH).
Vzhľadom na zmeny smernice o DPH bolo potrebné predmetné potvrdenie zmeniť. VN 2022/432 obsahuje vo
svojej prílohe I a prílohe II zmenené potvrdenia, pričom potvrdenie uvedené v prílohe I je platné do 30. júna 2022
a potvrdenie v prílohe II je platné od 1. júla 2022.
Potvrdenie uvedené v prílohe I k VN 2022/432, ktoré je platné do 30. júna 2022, je v časti 3. Vyhlásenie
oprávnenej organizácie alebo jednotlivca doplnené o Európsku komisiu alebo agentúru alebo orgán zriadený podľa
práva Únie, ak Komisia alebo uvedená agentúra alebo orgán vykonáva svoje úlohy v reakcii na pandémiu
COVID-19. Doplnenie nadväzuje na smernicu Rady (EÚ) 2021/1159 z 13. júla 2021, ktorou sa mení smernica
2006/112/ES, pokiaľ ide o dočasné oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach v reakcii na pandémiu
ochorenia COVID-19, ktorá bola transponovaná do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov zákonom č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony (§ 48 ods. 11 a 12, § 62aa, § 85kl. ods. 4 až 8).
Potvrdenie uvedené v prílohe II k VN 2022/432, ktoré je platné od 1. júla 2022, je v časti 3. Vyhlásenie
oprávnenej organizácie alebo jednotlivca doplnené o ozbrojené sily členského štátu, ktoré sa podieľajú na činnosti
Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP). Doplnenie nadväzuje na smernicu Rady (EÚ)
2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej
hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o ozbrojené úsilie v rámci
Únie. V nadväznosti na túto smernicu boli novelou zákona o DPH s účinnosťou od 1.7.2022 zmenené alebo
doplnené ustanovenia § 11 ods. 13, § 43 ods. 6 písm. e), § 44 písm. b), § 48 ods. 13 a § 63 ods. 2 a 4.
Vzory potvrdení ustanovené vo VN 2022/432 sú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva v časti
Daňové a colné formuláre → Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ → Iné vzory tlačív.
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