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1 Úvod 

Poskytovanie sluţieb a uskutočňovanie rôznych činností, medzi ktoré patrí aj dodanie 

tovaru, prevod nehnuteľností, obstaranie tovaru, obstaranie nového dopravného prostriedku 

a dovoz tovaru, za určitých podmienok podliehajú zdaneniu daňou z pridanej hodnoty. 

Predmetom dane z pridanej hodnoty je tieţ poskytnutie sluţby, ktoré sa uskutoční za úplatu 

osobou povinnou k dani v rámci uskutočňovania ekonomickej činnosti a s miestom plnenia 

v tuzemsku. 

 

Pri zdaňovaní sluţieb, ktoré sú poskytované v rámci Európskej únie, je nutné určiť 

predovšetkým miesto plnenia, teda v ktorom členskom štáte EÚ dôjde k poskytnutiu sluţby, 

pretoţe v tomto štáte je daná sluţba predmetom dane. Ďalšou dôleţitou otázkou, ktorú je 

nutné vyriešiť v spojení s cezhraničnými sluţbami, je určenie osoby povinnej k dani. To 

znamená, či vzniká povinnosť priznať daň príjemcovi alebo poskytovateľovi sluţby, prípadne 

či poskytovateľovi vznikne registračná povinnosť v inom členskom štáte. 

 

Cieľom diplomovej práce je priblíţenie problematiky dane z pridanej hodnoty so 

zameraním na sluţby a poukázanie na rozdiely vo vybraných členských štátoch. Následne 

budú zostavené daňové priznania podľa príslušnej legislatívy Českej a Slovenskej republiky 

a zhodnotený dopad na výšku daňovej povinnosti platcov v rovnakých prípadoch. 

 

Práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť diplomovej práce sa venuje legislatívnej úprave 

dane z pridanej hodnoty, predmetu dane, definícií sluţby, daňovým subjektom a ich 

registrácií, základu dane, sadzbe dane, spôsobom výpočtu dane, stanoveniu miesta plnenia 

v jednotlivých prípadoch poskytovania sluţieb, vzniku daňovej povinnosti, oslobodeniu od 

dane a nároku na odpočet, daňovému priznaniu, splatnosti dane a problematike zamedzeniu 

daňovým únikom. Cieľom tejto časti je ozrejmenie oblasti dane z pridanej hodnoty so 

zameraním na sluţby. Ide o objasnenie danej problematiky, poukázanie na jej dôleţitosť 

a priblíţenie zmien, ktoré priniesla novela v súvislosti s rekodifikáciou súkromného práva 

a zákonom o obchodných spoločnostiach a druţstvách. 

 

V druhej časti diplomovej práce je prenechaný priestor susedným štátom Českej 

republiky. Aj keď harmonizácia dane z pridanej hodnoty neustále prebieha a legislatívna 

úprava u daných štátov je v súlade so smernicou Rady 2006/112/ES zo dňa 28. novembra 
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2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, stále tu existujú rozdiely v zdanení, čo 

môţeme pokladať za určitý prejav suverenity. Táto časť diplomovej práce sa zameriava na 

poukázanie týchto rozdielov a na vývoj v oblasti DPH. 

 

Posledná časť sa venuje zostaveniu daňových priznaní so zdôraznením na rozdiely, 

ktoré vznikajú pri zdanení rovnakých plnení v Českej a Slovenskej republike a zhodnoteniu 

zistených výsledkov. 

 

Pri spracovaní diplomovej práce boli pouţité metódy popisu, analýzy, syntézy 

a komparácie.  
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2 Charakteristika základných pojmov DPH 

Daň je povinná zákonom stanovená platba do verejného rozpočtu. Vyznačuje sa 

neúčelovosťou a neekvivalentnosťou tzn., ţe sa ukladá ako jednostranná povinnosť bez 

nároku platcu na plnenie zo strany štátu. Je platená pravidelne v určitých intervaloch alebo pri 

určitých okolnostiach. [12] 

DPH je neduplicitná viacfázová všeobecná spotrebná obratová daň, ktorej podstatou je 

zdanenie pridanej hodnoty. Ide o hodnotu, ktorú si platca dane z pridanej hodnoty pridáva 

k hodnote nakúpeného tovaru. [12] 

Mechanizmus DPH odstraňuje duplicitu dane, tzn. na daň uţ raz zaplatenú v cene 

spracovateľských komodít sa uţ znova neuvaľuje. To znamená, ţe výrobné vstupy sa uţ 

druhýkrát nezdaňujú, dani podlieha iba nová výroba. Mechanizmus výpočtu dane z pridanej 

hodnoty je zobrazený na Obr. 2.1 Princíp DPH. 

 

Obr. 2.1 Princíp DPH 

 

Zdroj: Šebestíková a kol. (2013, s. 105), vlastná úprava 
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Vo vyššie uvedenom príklade je platcom kaţdý zo subjektov. Subjekt A predáva 

subjektu B výkon (drevo) za cenu 12 100 Kč, teda za cenu s daňou. Ten však do výpočtu 

svojej daňovej povinnosti túto zaplatenú daň nezahrňuje. Daň odvádza len z hodnoty 5 000 

Kč, o ktorú tovar zhodnotil. Obdobne sa bude chovať aj subjekt C. 

 

2.1 Legislatívna úprava 

Daň z pridanej hodnoty v Českej republike upravuje Zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ďalej len „zákon o DPH“), ktorý bol 

v priebehu svojej existencie niekoľkokrát novelizovaný. V roku 2014 prebehla výrazná 

daňová novelizácia, ktorá sa týkala všetkých daní. Bol prijatý Zákon č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a druţstvech (zákon o obchodních korporacích) a Zákon č. 

91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ktoré priniesli hlavne vecné zmeny. Zákon 

o DPH zapracováva príslušné predpisy Európskej únie, pretoţe jednotlivé členské štáty sa 

zaväzujú k implementácií smerníc do svojho práva, aby si právo jednotlivých krajín 

neodporovalo. Medzi tieto smernice patria napríklad: 

 Smernica Rady 2006/112/ES zo dňa 28. novembra 2006 o spoločnom systéme 

dane z pridanej hodnoty, 

 Smernica Rady 2008/9/ES zo dňa 12. februára 2008, ktorou sa stanovia 

prevádzacie pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty stanovené smernicou 

2006/112/ES osobám povinným k dani neusadeným v členskom štáte vrátenie 

dane, ale v inom členskom štáte, 

 Smernica Rady 2008/8/ES zo dňa 12. februára 2008, ktorou sa mení smernica 

Rady 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytnutia sluţby, 

 Smernica Rady 2008/117/ES zo dňa 16. decembra 2008, ktorou sa mení 

smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty za účelom 

boja proti daňovým únikom spojeným s plnením vnútri Spoločenstva, 

 Smernica Rady 2009/47/ES zo dňa 5. mája 2009, ktorou sa mení smernica 

2006/112/ES, pokiaľ ide o zníţené sadzby dane z pridanej hodnoty, 

 Smernica Rady 2009/69/ES zo dňa 5. mája 2009, ktorou sa mení smernica 

2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide 

o daňové úniky spojené s dovozom, 
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 Smernica Rady 2009/162/EU zo dňa 22. decembra 2009, ktorou sa menia 

niektoré ustanovenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane 

z pridanej hodnoty, 

 Smernica Rady 2010/23/EU zo dňa 16. marca 2010, ktorou sa mení smernica 

2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide 

o voliteľné a dočasné pouţívanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti vo 

vzťahu k poskytnutiu niektorých sluţieb s vysokým rizikom podvodov, 

 Smernica Rady 2010/66/EU zo dňa 14. októbra 2010, ktorou sa mení smernica 

2008/9/ES, ktorou sa stanovia prevádzacie pravidlá pre vrátenie dane z pridanej 

hodnoty stanovené smernicou 2006/112/ES osobám povinným k dani 

neusadeným v členskom štáte vrátenie dane, ale v inom členskom štáte, 

 Smernica Rady 2010/45/EU zo dňa 13. júla 2010, ktorou sa mení smernica 

2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide 

o pravidlá fakturácie, 

 Smernica Rady 2013/43/EU zo dňa 22. júla 2013, ktorou sa mení smernica 

2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide 

o voliteľné a dočasné pouţívanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti vo 

vzťahu k dodaniu niektorého tovaru a poskytnutia niektorých sluţieb s vysokým 

rizikom podvodov. 

 

Smernica Rady 2006/112/ES sa zameriava najmä na predmet dane, teritoriálnu 

pôsobnosť, osoby povinné k dani, zdaniteľné transakcie, miesto plnenia zdaniteľných 

transakcií, okamţik uskutočnenia zdaniteľného plnenia, základ dane, sadzby dane, 

oslobodenie od dane, odpočet dane, osoby povinné platiť daň, povinnosti osôb povinných 

platiť daň, zvláštne reţimy, zjednodušujúce postupy a ustanovuje Výbor pre daň z pridanej 

hodnoty. 

Táto smernica prebrala vecný obsah smernice 77/388/EHS, pomocou ktorej bolo 

naplňované úsilie členských štátov o zjednocovanie systému dane z pridanej hodnoty, 

nakoľko národné systémy jednotlivých štátov sa líšili rozdielnou úpravou poľnohospodárskej 

produkcie, rozsahom a podmienkami oslobodenia od dane a najmä odlišným zdaňovaním 

sluţieb. [11] 

Dôleţité sú aj prílohy tejto smernice, ktoré okrem iného vymedzujú poloţky, ktoré 

môţu byť predmetom zníţenej sadzby dane. Okrem dodania tovarov sa jedná o sluţby, ktoré 
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majú vysoký podiel ľudskej práce, sú prevaţne poskytované konečným spotrebiteľom, majú 

lokálnu povahu s malou pravdepodobnosťou moţného narušenia hospodárskej súťaţe a je 

moţné, ţe existuje úzky vzťah medzi niţšími cenami a predpokladaným rastom dopytu 

a zamestnanosti. Znenie tohto zoznamu je uvedené v prílohe 1 tejto diplomovej práce. 

 

2.2 Predmet dane 

Zákon o DPH v § 2 vymedzuje predmet dane, čo znamená, ţe vymedzuje plnenia, ktoré 

podliehajú dani v tuzemsku. 

Predmetom dane je dodanie tovaru za úplatu osobou, ktorá je povinná k dani v rámci 

uskutočňovania ekonomickej činnosti s miestom plnenia v tuzemsku
1
, obstaranie tovaru 

z iného členského štátu uskutočnené v tuzemsku za úplatu osobou, ktorá je povinná k dani 

v rámci uskutočňovania ekonomických činností alebo právnickou osobou nepovinnou k dani, 

obstaranie nového dopravného prostriedku z iného členského štátu za úplatu osobou, ktorá je 

nepovinná k dani. Ďalej je predmetom dane dovoz tovaru s miestom plnenia v tuzemsku 

a poskytnutie sluţby za úplatu osobou, ktorá je povinná k dani v rámci uskutočňovania 

ekonomickej činnosti s miestom plnenia v tuzemsku. 

 

2.3 Poskytnutie služby 

Oblasť poskytovania sluţieb vymedzuje § 14 zákona o DPH. 

Poskytnutím sluţby rozumieme všetky činnosti, ktoré nie sú dodaním tovaru. 

Poskytnutím sluţby rozumieme aj „pozbytí“ nehmotnej veci, prenechanie tovaru k uţitiu 

inému, vznik a zánik vecného bremena a zaviazanie sa k povinnosti zdrţať sa určitého 

jednania alebo strpieť určité jednanie alebo situáciu. Pojem „pozbytí“ nehmotnej veci 

nahrádza doposiaľ pouţívaný pojem „prevod práva“. K tejto zmene dochádza z dôvodu 

rekodifikácie občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“). Táto nová definícia vychádza 

z nového chápania práva zakotveného v novom občianskom zákonníku (ďalej len „NOZ“), 

ktorý právo povaţuje za vec nehmotnú. Ďalej dochádza k vypusteniu pojmov predaj a vklad 

podniku, ktoré nahradí obecný pojem „pozbytí“ obchodného závodu
2
. 

Za poskytnutie sluţby podľa § 14 ods. 5 zákona o DPH nepovaţujeme „pozbytí“ 

obchodného závodu, vydanie alebo poskytnutie majetku v nepeňaţnej podobe v nehmotnom 

majetku, vrátane poskytnutia sluţby, ako náhrady alebo vyrovnanie a postúpenie vlastnej 

pohľadávky, ktorá vznikla platcovi. 

                                                           
1
 Územie Českej republiky. 

2
 Pojem „podnik“ je nahradený novým pojmom „obchodný závod“. 
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2.4 Daňové subjekty a registrácia 

Medzi daňovými subjektmi rozlišujeme osoby, ktoré sú osobami k dani povinné, ďalej 

sú to osoby, ktoré sú k dani nepovinné a osoby, ktoré sú súčasne k dani povinné i nepovinné. 

Medzi osoby povinné k dani patria: platca a osoba identifikovaná k dani. 

Osobami, ktoré nie sú povinné k dani sa rozumejú súkromné osoby a neziskové 

organizácie, za predpokladu, ţe nevykonávajú ekonomickú činnosť. 

Medzi osoby, ktoré môţu byť súčasne k dani povinné i nepovinné patria osoby 

vykonávajúce verejnú správu a neziskové organizácie, za predpokladu, ţe vykonávajú 

zároveň i ekonomickú činnosť. 

 

2.4.1 Osoby povinné k dani 

Príslušné ustanovenie zákona o DPH definuje osoby podliehajúce dani, teda určuje 

okruh osôb, ktoré sú z dôvodu svojej činnosti potenciálnymi platcami dane. 

Osoba povinná k dani podľa § 5 zákona o DPH je fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

uskutočňuje ekonomické činnosti samostatne. Za takéto osoby sa teda povaţujú nie len 

tuzemské osoby, ale aj osoby uskutočňujúce ekonomickú činnosť z iných členských štátov 

alebo z tretích krajín. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, ktorá nebola zaloţená, 

prípadne zriadená za účelom podnikania, za predpokladu, ţe uskutočňuje ekonomické 

činnosti. 

Ekonomickou činnosťou rozumieme sústavnú činnosť výrobcov, obchodníkov a osôb, 

ktoré poskytujú sluţby. Za ekonomickú činnosť sa pokladá aj vyuţitie nehmotného 

a hmotného majetku za účelom získania príjmov, za predpokladu sústavného vyuţívania tohto 

majetku. 

Štát, kraje a obce sa povaţujú za osoby povinné k dani v prípade, ak pri výkone 

pôsobnosti v oblasti verejnej správy došlo k výraznému narušeniu hospodárskej súťaţe, alebo 

uskutočňujú činnosti, ktoré vymedzuje príloha č. 1 v zákone o DPH. Inak sa tieto subjekty pri 

výkone pôsobnosti v oblasti verejnej správy nepovaţujú za osoby povinné k dani, a to aj 

v prípade, ak za výkon týchto pôsobností vyberajú úplatu. 

Od 1. 1. 2008 sa za samostatnú osobu povinnú k dani povaţuje aj skupina, ktorou 

rozumieme skupinu spojených osôb so sídlom alebo prevádzkou v tuzemsku, ktorá je 

registrovaná k dani ako platca. [3] 
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2.4.2 Platcovia DPH 

Podľa § 6 zákona o DPH sa osoba povinná k dani so sídlom v tuzemsku stane platcom, 

keď jej obrat
3
 za najviac 12 bezprostredne predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych 

mesiacov presiahne milión Kč, s výnimkou osoby uskutočňujúcej len plnenia, ktoré sú 

oslobodené od dane bez nároku na odpočet dane. Takáto osoba sa stáva platcom od prvého 

dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prekročila vyššie uvedený obrat. 

Podľa § 94 zákona o DPH je prihlášku k registrácií povinná podať do 15 dní po skončení 

kalendárneho mesiaca, v ktorom daný obrat prekročila. 

Existuje aj moţnosť dobrovoľnej registrácie. Osoba povinná k dani so sídlom 

v tuzemsku alebo osoba, ktorá nemá sídlo v tuzemsku, má moţnosť dobrovoľnej registrácie, 

ak uskutočňuje alebo bude uskutočňovať plnenie s nárokom na odpočet dane. 

Osoba povinná k dani, podľa § 6c zákona o DPH, so sídlom v tuzemsku poskytujúca 

sluţby s miestom plnenia v tuzemsku, s výnimkou sluţieb oslobodených od dane bez nároku 

na odpočet dane, a to prostredníctvom svojej prevádzky umiestnenej mimo tuzemsko, je 

platcom dane odo dňa uskutočnenia tohto zdaniteľného plnenia. Prihlášku k registrácií je 

povinná podať do 15 dní odo dňa, v ktorom sa stala platcom. 

 

2.4.3 Identifikované osoby 

Podľa § 6g zákona o DPH identifikovanou osobou je osoba povinná k dani, ktorá nie je 

platcom, alebo právnická osoba nepovinná k dani, pokiaľ v tuzemsku obstarávajú tovar 

z iného členského štátu, ktorý je predmetom dane, odo dňa prvého obstarania tohto tovaru. Ide 

o tovar, ktorého celková hodnota bez dane prekročila v príslušnom kalendárnom roku limit 

326 000 Kč. Do tohto limitu sa nezapočítava tovar podliehajúci spotrebnej dani a obstaranie 

nového dopravného prostriedku. 

Osoba povinná k dani so sídlom alebo prevádzkou v tuzemsku, ktorá nie je platcom, je 

identifikovanou osobou odo dňa prijatia sluţby s miestom plnenia v tuzemsku od osoby 

neusadenej v tuzemsku. Jedná sa o osoby so sídlom v inom členskom štáte, ktoré sú alebo nie 

sú registrované k dani, ale povinné k dani, alebo zahraničné osoby povinné k dani. Príjemca 

sluţby, teda identifikovaná osoba, je povinná priznať daň v tuzemsku podľa § 108 zákona 

o DPH. Nakoľko však identifikovaná osoba nie je platcom, nemá nárok na odpočet dane. 

                                                           
3
 Súhrn úplat bez dane, vrátane dotácií k cene, ktoré osobe povinnej k dani náleţí za uskutočnené plnenie. Do 

obratu sa nezahrňuje úplata z predaja dlhodobého majetku. 
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Osoba povinná k dani so sídlom alebo prevádzkou v tuzemsku, ktorá nie je platcom, je 

identifikovanou osobou odo dňa poskytnutia sluţby s miestom plnenia v inom členskom štáte. 

Výnimkou je poskytnutie sluţby, ktoré je v inom členskom štáte oslobodené od dane. 

Prihlášku k registrácií je povinná podať do 15 dní odo dňa, v ktorom sa stala 

identifikovanou osobou, a to podľa § 97 zákona o DPH. 

 

2.5 Základ, sadzba a výpočet dane 

Základom dane (ďalej len „ZD“), podľa § 36 zákona o DPH, je všetko čo platca ako 

úplatu získal alebo má získať za uskutočnené zdaniteľné plnenie, vrátane čiastky na úhradu 

spotrebnej dane od osoby, pre ktorú je zdaniteľné plnenie uskutočnené, alebo od tretej osoby, 

bez dane za toto zdaniteľné plnenie. V prípade prijatia úplaty pred uskutočnením 

zdaniteľného plnenia, je ZD čiastka prijatej úplaty zníţená o daň. 

Novela zákona priniesla aj v tejto oblasti zmenu terminológie, kedy slovné spojenie 

„clá, dávky alebo poplatky“ nahradila slovným spojením „dane, poplatky a iné obdobné 

peňaţité plnenie“. To znamená, ţe do ZD zahrňujeme aj iné dane, poplatky alebo iné obdobné 

peňaţité plnenie, dotácie k cene, vedľajšie výdaje
4
, materiál priamo súvisiaci s poskytnutou 

sluţbou a v prípade stavebných a montáţnych prác konštrukcie, materiál, stroje a zariadenia, 

ktoré sa do stavby zamontujú alebo zabudujú. 

V prípade poskytnutia sluţby osobou registrovanou k dani v inom členskom štáte 

a zahraničnou osobou sa stanoví ZD obdobne podľa § 36 zákona o DPH. Platca je povinný si 

túto daň sám vypočítať. 

 

U zdaniteľného plnenia alebo prijatej úplaty podľa § 47 zákona o DPH, rozlišujeme 

základnú sadzbu dane vo výške 21 % alebo zníţenú sadzbu dane vo výške 15 %. V prípade 

zdaniteľného plnenia sa uplatní sadzba dane platná ku dňu vzniku povinnosti priznať daň. 

Toto pravidlo platí aj pre prijatú úplatu za zdaniteľné plnenie, u ktorého sa uplatní sadzba 

dane platná pre toto zdaniteľné plnenie ku dňu vzniku povinnosti priznať daň z prijatej úplaty. 

Ak zákon nestanoví inak, u sluţieb sa uplatňuje základná sadzba dane. Sluţby, 

u ktorých sa uplatňuje zníţená sadzba dane sa nachádzajú v prílohe 2 tejto diplomovej práce. 

Ide o sluţby, ktoré odpovedajú súčasne číselnému kódu klasifikácie produkcie CZ-CPA 

platnej od 1. januára 2008 a výslovne uvedenému slovnému popisu k tomuto kódu v textovej 

časti danej prílohy. 

                                                           
4
 Podľa zákona o DPH sa za vedľajšie výdaje povaţujú najmä náklady na balenie, prepravu, poistenie a provízia. 
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V § 37 zákona o DPH sa rozlišujú dve situácie výpočtu dane. Prvá situácia vychádza 

z predpokladu, ţe cena je stanovená bez dane, a teda daň sa vypočíta ako súčin ZD a sadzby 

dane. Vypočítanú daň následne zaokrúhlime na celé koruny, a to tak, ţe čiastka 0,50 Kč 

a vyššia sa zaokrúhli na celú korunu hore a čiastka niţšia ako 0,50 Kč sa zaokrúhli na celú 

korunu dolu. Súčet ZD a vypočítanej dane potom predstavuje cenu vrátane dane. 

V druhej situácií vychádzame z toho, ţe cena uţ daň obsahuje. Daň vypočítame ako 

súčin úplaty, ktorá obsahuje daň, a priradeného koeficientu. Pri výpočte koeficientu 

vychádzame z podielu, kde v čitateli je sadzba dane (základná sadzba dane vo výške 21 % 

alebo zníţená sadzba dane vo výške 15 %) a v menovateli je súčet údajov v čitateli a čísla 

100. Vypočítaný koeficient zaokrúhľujeme na štyri desatinné čísla a vypočítanú daň 

zaokrúhľujeme uţ vyššie spomínaným spôsobom. Rozdielom čiastky za zdaniteľné plnenie, 

ktorá obsahuje daň, a vypočítanou daňou získame následne cenu bez dane. 

 

2.6 Miesto plnenia pri poskytnutí služby 

2.6.1 Základné pravidlo 

Podľa tohto pravidla sa bude určovať miesto plnenia u všetkých poskytnutých sluţieb, 

ktoré nie sú upravené v nasledujúcich podkapitolách. Sluţby, u ktorých bude postupované 

podľa tohto pravidla pri stanovení miesta plnenia, nie sú sluţbami oslobodenými od dane, ale 

miesto plnenia je určené podľa sídla alebo miesta podnikania. 

Základné pravidlo pre stanovenie miesta plnenia pri poskytnutí sluţieb rozlišuje dva 

prípady, a to keď je sluţba poskytnutá osobe povinnej k dani alebo osobe nepovinnej k dani. 

Stanovenie miesta plnenia na základe tohto pravidla je upravené v § 9 zákona o DPH. 

Pri poskytnutí sluţby osobe povinnej k dani je miestom plnenia miesto, kde má táto 

osoba sídlo. V tomto prípade bude poskytovateľom sluţby uplatnený reverse charge
5
, a teda 

príjemca sluţby bude povinný z tejto sluţby priznať daň. Pokiaľ je však táto sluţba 

poskytnutá prevádzke osoby povinnej k dani, ktorá sa nachádza na inom mieste neţ je jej 

sídlo, je miestom plnenia miesto, kde je táto prevádzka umiestnená. 

 

Príklad č. 1  

Osoba registrovaná k dani v Nemecku poskytuje tuzemskému platcovi skladovaciu 

službu u tovaru skladovaného v Nemecku. Tovar je vo vlastníctve platcu. Skladovanie je 

službou, u ktorého sa miesto plnenia stanoví podľa základného pravidla, nakoľko nepatrí 

                                                           
5
 Sluţby nie sú zdaňované, tak ako je to obvyklé, ich poskytovateľom, ale naopak ich príjemcom. 
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medzi služby vymenované v nasledujúcich podkapitolách. Miestom plnenia je teda miesto 

sídla osoby, pre ktorú je služba poskytovaná. V tomto prípade je to sídlo tuzemského platcu. 

Nemecká obchodná korporácia uplatní systém reverse charge a tuzemský platca je povinný 

priznať v tuzemsku daň. 

 

Pri poskytnutí sluţby osobe nepovinnej k dani je miestom plnenia miesto, kde má 

osoba, ktorá poskytuje sluţbu, sídlo. Osoby nepovinné k dani nemôţu splniť daňovú 

povinnosť, a preto na nich nemôţe byť poskytovateľom sluţby prenesená. V prípade, ţe je 

táto sluţba poskytnutá prevádzkou osoby povinnej k dani, ktorá sa nachádza na inom mieste 

ako sídlo, je miestom plnenia miesto, kde je táto prevádzka umiestnená. 

 

Príklad č. 2  

Platca poskytuje skladovaciu službu u tovaru, ktorého vlastníkom je osoba s trvalým 

pobytom v inom členskom štáte, ktorá nie je osobou povinnou k dani. Skladovanie je služba, 

ktorá nie je vymenovaná v nasledujúcich podkapitolách, a preto je miestom plnenia sídlo 

osoby, ktorá službu poskytuje, a teda tuzemsko. V tomto prípade uplatní platca daň na 

výstupu. [3] 

 

2.6.2 Miesto plnenia pri poskytnutí služby vzťahujúcej sa k nehnuteľnej 

veci 

U týchto sluţieb nie je moţné, aby sme postupovali podľa § 9 zákona o DPH, pretoţe sa 

jedná o taxatívne vymenované sluţby, u ktorých je miesto plnenia stanovené inak ako podľa 

osoby, pre ktorú je sluţba poskytovaná. Miesto plnenia u týchto sluţieb sa stanovuje rovnako 

pre osoby povinné k dani v inom členskom štáte, zahraničné osoby povinné k dani, tuzemské 

osoby povinné k dani a taktieţ pre všetky osoby nepovinné k dani. 

Novela priniesla aj v tejto oblasti zmeny, a to hlavne v terminológií. Pojem 

nehnuteľnosť je nahradený pojmom nehnuteľná vec. Nehnuteľná vec vyjadruje okrem iného, 

ţe stavba sa stáva súčasťou pozemku, zavedenie inštitútu práva stavby a podobne. 

Podľa § 10 zákona o DPH je miestom plnenia pri poskytnutí sluţby vzťahujúcej sa 

k nehnuteľnej veci miesto, kde sa daná nehnuteľná vec nachádza. Medzi takéto sluţby patria 

aj sluţby znalca a odhadcu, realitnej kancelárie, ubytovacie sluţby, udelenie práv na uţívanie 

nehnuteľnej veci a sluţby stavebného dozoru a architekta. 
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Príklad č. 3  

Tuzemský neplatca dane, ale osoba povinná k dani, spracováva pre slovenskú osobu, 

registrovanú na Slovensku k dani, projektovú dokumentáciu na prestavbu horskej chaty. 

Miesto plnenia bude na Slovensku, pretože u týchto služieb je miestom plnenia miesto, kde sa 

nehnuteľná vec nachádza. Pri fakturácií za projektovú dokumentáciu nebude tuzemskou 

osobou povinnou k dani uplatnená tuzemská ani slovenská daň a slovenská osoba daň 

neprizná, pretože služba nebola poskytnutá osobou registrovanou k dani. Poskytnutá služba 

tuzemskou osobou nie je dôvodom pre jej registráciu v tuzemsku ani na Slovensku. V tuzemsku 

sa nemusí registrovať ani ako identifikovaná osoba podľa § 6i, lebo sa nejedná o plnenie 

podľa § 9 ods. 1 zákona o DPH. [3] 

 

Ďalšou novinkou NOZ je znovuzavedenie práva stavby. Dôvodom je hlavne pravidlo, 

ţe stavba je súčasťou pozemku, a teda nemôţe mať rozdielneho vlastníka. Právo stavby 

zahrňuje moţnosť vybudovať novú stavbu, ale môţe spočívať i v oprávnení prevziať uţ 

existujúcu stavbu. 

Miestom plnenia podľa § 10 ods. 2 zákona o DPH pri poskytnutí sluţby, ktorá sa 

vzťahuje k právu stavby je miesto, kde sa pozemok zaťaţený právom stavby nachádza. 

 

2.6.3 Miesto plnenia pri poskytnutí prepravy osôb 

Podľa § 10a zákona o DPH pri poskytnutí sluţby prepravy osôb je miestom plnenia 

miesto, kde sa príslušný úsek prepravy uskutočňuje. To platí u prepravy pravidelnej 

i nepravidelnej a súčasne taktieţ u prepravy osôb medzi členskými štátmi. 

 

Príklad č. 4  

Dopravca, ktorý je platcom dane, uskutočňuje pravidelnú prepravu osôb z tuzemska do 

Nemecka. Táto pravidelná preprava na území tuzemska má miesto plnenia v tuzemsku 

a podľa § 70 zákona o DPH je oslobodená od dane. V úseku na území Nemecka má miesto 

plnenia v Nemecku a riadi sa právnou úpravou Nemecka. 

 

2.6.4 Miesto plnenia pri poskytnutí služby v oblasti kultúry, umenia, vedy, 

športu, vzdelávania a zábavy 

Miestom plnenia pri poskytnutí sluţby spočívajúcej v oprávnení ku vstupu na takúto 

akciu (vrátane sluţby, ktorá priamo súvisí s týmto oprávnením), a sluţby vzťahujúcej sa 
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k takejto akcií (vrátane priamo súvisiacej sluţby, ako aj poskytnutie sluţby organizátora 

takejto akcie) osobe nepovinnej k dani je podľa § 10b zákona o DPH miesto, kde sa daná 

akcia skutočne koná. 

Pri poskytnutí sluţby osobám povinným k dani, vychádzame zo základného pravidla 

podľa § 9 ods. 1 zákona o DPH, čo znamená, ţe bude uplatnený reverse charge. V tomto 

prípade ide o akcie, na ktoré verejnosť nemá prístup, pretoţe tieto sluţby sú poskytované 

konkrétnym osobám. 

 

Príklad č. 5  

Jazyková obchodná korporácia, platca dane, organizuje v tuzemsku kurzy pre rôznych 

nemeckých podnikateľov registrovaných v Nemecku k dani. Pretože akcia umožňuje 

oprávnený vstup je miestom plnenia tuzemsko. 

 

2.6.5 Miesto plnenia pri poskytnutí stravovacej služby 

Pri poskytnutí stravovacej sluţby je miestom plnenia podľa § 10c zákona o DPH 

miesto, kde je táto sluţba skutočne poskytnutá. Výnimku tvorí poskytnutie stravovacej sluţby 

na palube lodi, lietadla alebo vo vlaku behom prepravy osôb, ktoré sa uskutoční na území 

Európskej únie, kde miestom plnenia je miesto zahájenia prepravy osôb. 

U týchto sluţieb teda nie je moţné uplatniť systém reverse charge, čo znamená, ţe 

miesto plnenia nemoţno preniesť mimo miesto, kde je sluţba poskytnutá. 

 

Príklad č. 6  

Pri preprave osôb v rýchliku z Prahy do Bratislavy je u poskytovaných stravovacích 

služieb v jedálnom vozni miesto plnenia v tuzemsku, pretože preprava bola zahájená 

v tuzemsku. Konzumácia jedál i nápojov na území Českej republiky, ale aj na území 

Slovenskej republiky tak podlieha dani v tuzemsku. 

 

2.6.6 Miesto plnenia pri poskytnutí nájmu dopravného prostriedku 

Problematiku miesta plnenia pri poskytnutí nájmu dopravného prostriedku 

upravuje § 10d zákona o DPH. 



18 
 

Miestom plnenia pri poskytnutí krátkodobého
6
 nájmu dopravného prostriedku je miesto, 

kde osoba, ktorej je sluţba poskytnutá, dopravný prostriedok skutočne fyzicky preberá. 

Nerozlišuje sa tu či je zákazník osoba povinná alebo nepovinná k dani. Ak dôjde k predaniu 

dopravného prostriedku platcom napríklad v Rakúsku, miestom plnenia bude Rakúsko. 

A v prípade, ţe zákazník nebude osobou povinnou k dani, prenajímateľ je povinný registrovať 

sa k dani v Rakúsku. 

Pri poskytnutí iného neţ krátkodobého nájmu dopravného prostriedku osobe nepovinnej 

k dani, je miestom plnenia miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto pobytu. Pokiaľ je 

však takýto nájom poskytovaný osobe povinnej k dani a nejedná sa o finančný nájom, 

stanovíme miesto plnenia podľa § 9 ods. 1 zákona o DPH, a teda uplatníme reverse charge. 

 

Príklad č. 7  

Platca dane zapožičia osobný automobil na 50 dní poľskej obchodnej korporácií. 

Miestom plnenia je podľa § 9 ods. 1 sídlo poľskej obchodnej korporácie, ako osoby povinnej 

k dani. Dochádza tu teda k preneseniu daňovej povinnosti na nájomcu. 

 

Ak je vo vyššie uvedených prípadoch miesto plnenia v tuzemsku a ku skutočnému 

uţitiu, prípadne spotrebe dochádza v tretej krajine, za miesto plnenia povaţujeme tretiu 

krajinu. A ak je miesto plnenia stanovené v tretej krajine, a ku skutočnému uţitiu, prípadne 

spotrebe dochádza v tuzemsku, za miesto plnenia povaţujeme tuzemsko. 

 

2.6.7 Miesto plnenia pri poskytnutí služby sprostredkovateľom osobe 

nepovinnej k dani 

Podľa § 10e zákona o DPH, pri poskytnutí sluţby osobou jednajúcou menom a na účet 

inej osoby nepovinnej k dani, je miestom plnenia miesto, kde je miesto plnenia zaisťovaného 

plnenia. Ak ide teda napríklad o zaisťovanie obstarania tovaru do tuzemska z iného členského 

štátu osobe nepovinnej k dani, je miesto plnenia totoţné s miestom plnenia pri obstaraní 

tovaru. 

Sprostredkovateľské sluţby poskytované osobám povinným k dani sú upravené 

základným pravidlom. 

 

                                                           
6
 Nepretrţité drţanie alebo uţívanie dopravného prostriedku po dobu nepresahujúcu 30 dní a u lodí 

nepresahujúcu 90 dní. 
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2.6.8 Miesto plnenia pri poskytnutí služby prepravy tovaru osobe 

nepovinnej k dani 

Miestom plnenia podľa § 10f zákona o DPH pri poskytnutí sluţby prepravy tovaru 

osobe nepovinnej k dani, je miesto, kde sa príslušný úsek prepravy uskutočňuje. Výnimku 

tvorí poskytnutie takejto sluţby medzi členskými štátmi osobe nepovinnej k dani, kde 

miestom plnenia je miesto zahájenia prepravy. 

V prípade poskytnutia sluţby prepravy tovaru uskutočnenej v tuzemsku osobe povinnej 

k dani, je miestom plnenia miesto podľa § 9 ods. 1 zákona o DPH. 

 

Príklad č. 8  

Platca uskutočňuje prepravu kempingového vybavenia pre štátne gymnázium, ktoré 

chce gymnázium použiť pre letný tábor študentov v Španielsku. Miestom plnenia je zahájenie 

prepravy v tuzemsku a platca musí uplatniť daň na výstupe. [3] 

 

2.6.9 Miesto plnenia pri poskytnutí služby priamo súvisiacej s prepravou 

tovaru a služby oceňovania hnuteľnej hmotnej veci a práce na 

hnuteľnej hmotnej veci osobe nepovinnej k dani 

Miestom plnenia pri poskytnutí sluţby osobe nepovinnej k dani, je podľa § 10g zákona 

o DPH miesto, kde je táto sluţba skutočne poskytnutá. Medzi takéto sluţby patria: sluţby, 

ktoré priamo súvisia s prepravou tovaru ako sú naloţenie, vyloţenie, manipulácia a podobná 

činnosť, a sluţby práce na hnuteľnej veci a sluţby oceňovania hnuteľnej hmotnej veci. 

U rovnakých sluţieb poskytnutých osobe povinnej k dani, je miesto plnenia stanovené 

podľa základného pravidla, teda podľa sídla alebo miesta podnikania osoby povinnej k dani, 

ktorej je sluţba poskytnutá. 

 

Príklad č. 9  

Platca dane opraví poľskému občanovi v tuzemsku notebook, ktorý je v súkromnom 

vlastníctve tejto osoby. Miestom plnenia pri poskytnutí tejto služby je tuzemskou a u tejto 

opravy bude musieť platca uplatniť daň na výstupe. 
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2.6.10 Miesto plnenia pri poskytnutí služieb zahraničnej osobe nepovinnej 

k dani 

Pri poskytnutí sluţby zahraničnej osobe
7
 nepovinnej k dani, je miestom plnenia miesto, 

kde má osoba, ktorej je sluţba poskytnutá, sídlo alebo miesto pobytu, a to podľa § 10h zákona 

o DPH. Ide najmä o tieto sluţby: prevod práva, reklamné sluţby, poradenské, právne 

a účtovné sluţby, nájom hnuteľného hmotného majetku (s výnimkou dopravných 

prostriedkov), telekomunikačné sluţby, elektronicky poskytované sluţby a zaviazanie sa 

k povinnosti zdrţať sa úplne alebo sčasti uskutočňovania ekonomickej činnosti alebo práva 

uvedeného vyššie. 

 

Príklad č. 10  

Tuzemský právnik, platca dane, poskytne v tuzemsku poradenské právne služby 

slovenskému občanovi, ktorý je podozrivý zo spáchania deliktu v Českej republike. Právnik 

bude slovenskému občanovi fakturovať služby s miestom plnenia v tuzemsku podľa 

základného pravidla, to znamená podľa § 9 ods. 2, pretože občan SR je osobou nepovinnou 

k dani, ale s miestom pobytu v inom členskom štáte, takže nie je zahraničnou osobou. [3] 

 

2.6.11 Miesto plnenia pri poskytnutí telekomunikačnej služby, služby 

rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytovanej 

služby zahraničnou osobou povinnou k dani osobe nepovinnej k dani 

Podľa § 10i zákona o DPH je miestom plnenia pri poskytnutí elektronicky poskytovanej 

sluţby zahraničnou osobou povinnou k dani alebo prostredníctvom prevádzky, ktorá je 

umiestnená v tretej krajine, osobe nepovinnej k dani, ktorá má sídlo alebo miesto pobytu 

v tuzemsku, tuzemsko. V prípade poskytnutia telekomunikačnej sluţby alebo sluţby 

rozhlasového a televízneho vysielania, sa za miesto plnenia povaţuje tuzemsko, za 

predpokladu, ţe ku skutočnému uţitiu, prípadne spotrebe, dochádza v tuzemsku. 

 

2.6.12 Miesto plnenia pri poskytnutí služby osobe povinnej k dani, ktorá 

má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku v tretej krajine 

Ak je miesto plnenia pri poskytnutí sluţby osobe povinnej k dani, ktorá má sídlo alebo 

prevádzku v tretej krajine, a ktorá je zároveň platcom (s výnimkou sluţieb, ktoré sú 

                                                           
7
 Osoby neusadené v Európskej únií, teda osoby so sídlom v tretích krajinách. 
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oslobodené od dane), stanovené v tretej krajine a ku skutočnému uţitiu, prípadne spotrebe 

dochádza v tuzemsku, povaţujeme za miesto plnenia tuzemsko. Táto otázka určenia miesta 

plnenia je upravená v § 10k zákona o DPH. 

 

Príklad č. 11  

Platca poskytne zahraničnej osobe reklamné služby, kedy reklamný spot je vysielaný 

v tuzemských médiách. Zahraničná osoba je osobou povinnou k dani, ale je v tuzemsku 

platcom dane, registrovaná na Finančnom úrade pre hlavné mesto Prahu. Pretože dochádza 

ku spotrebe reklamy v tuzemsku a zahraničná osoba je platcom, nie je možné postupovať 

podľa základného pravidla a miestom plnenia nie je tretia krajina, ale tuzemsko. Platca 

uplatní na výstupu daň v tuzemsku. [3] 

 

2.7 Vznik daň priznať alebo zaplatiť 

Platca je povinný podľa § 21 ods. 1 zákona o DPH priznať daň ku dňu uskutočnenia 

zdaniteľného plnenia alebo ku dňa prijatia úplaty (vrátane zálohy a dotácie k cene), a to 

k tomu dňu, ktorý nastane skôr. Daň uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, 

v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. 

Pri poskytnutí sluţby sa podľa § 21 zákona o DPH zdaniteľné plnenie povaţuje za 

uskutočnené: 

a) dňom jeho poskytnutia alebo dňom vystavenia daňového dokladu, a to tým 

dňom, ktorý nastane skôr, 

b) dňom uvedeným v zmluve, ku ktorému dochádza k „pozbytí“ nehmotnej veci 

alebo prenechaniu tovaru k uţitiu inému, zdaniteľné plnenie sa povaţuje za 

uskutočnené ku dňu prijatia úplaty. 

Pri poskytnutí sluţby podľa § 24 zákona o DPH osobou neusadenou v tuzemsku 

s miestom plnenia v tuzemsku, vzniká povinnosť priznať daň platcovi alebo identifikovanej 

osobe, ktorým je sluţba poskytnutá, ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia alebo ku dňu 

poskytnutia úplaty, a to k tomu dňu, ktorý nastane skôr. Zdaniteľné plnenie sa povaţuje za 

uskutočnené dňom poskytnutia sluţby. V prípade poskytovania sluţby po dobu dlhšiu ako 12 

kalendárnych mesiacov (napríklad poskytnutie elektronickej sluţby) a behom tejto doby 

nedôjde k poskytnutiu úplaty, povaţuje sa plnenie za uskutočnené najneskôr posledným dňom 

kaţdého kalendárneho roka. 
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Príklad č. 12  

Osoba registrovaná k dani v inom členskom štáte poskytne reklamnú službu českému 

platcovi 25. 11. 2014. Daňový doklad vystaví 28. 11. 2014 a k úhrade fakturovanej čiastky 

dôjde 10. 12. 2014. Povinnosť priznať daň v tomto prípade vzniká dňa 25. 11. 2014, teda ku 

dňu poskytnutia služby, pretože nastane skôr ako dôjde k poskytnutiu úplaty. 

 

Podľa § 24a zákona o DPH pri poskytnutí sluţby, s miestom plnenia mimo tuzemsko, 

vzniká ku dňu uskutočnenia plnenia alebo ku dňu prijatia úplaty, a to k tomu dňu, ktorý 

nastane skôr: 

a) platcovi povinnosť priznať uskutočnenie tohto plnenia, 

b) osobe identifikovanej k dani povinnosť priznať uskutočnenie tohto plnenia pri 

poskytnutí sluţby s miestom plnenia v inom členskom štáte podľa § 9 ods. 1 

zákona o DPH (výnimkou sú poskytnuté sluţby, ktoré sú oslobodené od dane). 

 

Príklad č. 13  

Platca dane dodáva tovar s inštaláciou do Rakúska osobe registrovanej k dani 

v Rakúsku. Tovar je dodaný v apríli 2014, ale inštalácia je ukončená v máji 2014. Deň 

uskutočnenia plnenia je deň, kedy bola inštalácia dokončená. Zaplatené osobou 

registrovanou k dani bude do 30 dní po odovzdaní inštalovaného tovaru užívateľovi. Platca 

neuplatní tuzemskú daň, pretože miesto plnenia je v Rakúsku a daň prizná v Rakúsku osoba 

registrovaná k dani, ale platca uvedie plnenie do daňového priznania za mesiac máj. [3] 

 

2.8 Oslobodenie a nárok na odpočet dane 

Pri oslobodení od DPH rozlišujeme dve situácie, a to keď má daňový subjekt nárok na 

odpočet dane, a keď mu tento nárok nevzniká. 

Oslobodenie od dane bez nároku na odpočet dane vlastne znamená neuplatnenie dane na 

výstupe a stratu nároku na odpočet dane na vstupe u prijatých zdaniteľných plnení, ktoré sa 

vzťahujú k týmto oslobodeným plneniam. Medzi takéto plnenia patria: základné poštovné 

sluţby a dodanie poštovných známok, rozhlasové a televízne vysielanie, finančné, penzijné 

a poisťovacie činnosti, dodanie
8
 a nájom

9
 vybraných nehnuteľných vecí, výchova 

                                                           
8
 Dodaním vybranej nehnuteľnej veci sa rozumie dodanie: pozemku, práva stavby, stavby, podzemnej stavby so 

samostatným účelovým určením , inţinierskej siete a jednotky. 
9
 Nájmom vybranej nehnuteľnej veci sa rozumie nájom nehnuteľnej veci s výnimkou: krátkodobého nájmu 

nehnuteľnej veci, nájmu priestorov a miest k parkovaniu vozidiel, nájmu bezpečnostných schránok, nájmu 

strojov alebo iných upevnených zariadení. 
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a vzdelávanie, zdravotné sluţby a dodanie zdravotného tovaru, sociálna pomoc, 

prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier a ostatné plnenia oslobodené od dane bez 

nároku na odpočet dane. 

Oslobodenie od dane s nárokom na odpočet dane daňovému subjektu vzniká v prípade 

nasledujúcich plnení: dodanie tovaru do iného členského štátu, obstaranie tovaru z iného 

členského štátu, vývoz tovaru, poskytnutie sluţby do tretích krajín, preprava a sluţby priamo 

viazané na dovoz a vývoz tovaru, preprava osôb, dovoz tovaru, dovoz tovaru v osobnej 

batoţine cestujúceho a oslobodenie v zvláštnych prípadoch. Znamená to, ţe pri uskutočňovaní 

týchto plnení nedochádza ku kráteniu nároku na odpočet dane u prijatých zdaniteľných 

plnení. 

 

Nárok na odpočet dane na vstupu u prijatých zdaniteľných plnení podľa § 72 zákona 

o DPH, má platca v prípade, ak ich pouţije v rámci svojich ekonomických činností pre účely 

uskutočňovania: 

 zdaniteľných plnení dodanie tovaru alebo poskytnutie sluţby s miestom plnenia 

v tuzemsku, 

 plnení oslobodených od dane s nárokom na odpočet dane s miestom plnenia 

v tuzemsku, 

 plnení s miestom plnenia mimo tuzemsko, za predpokladu, ţe by mal nárok na 

odpočet dane, ak by sa uskutočnila s miestom plnenia v tuzemsku, 

 vybraných finančných činností a poisťovacích činností s miestom plnenia 

v tretej krajine, alebo pokiaľ by boli tieto plnenia priamo spojené s vývozom 

tovaru, 

 vybraných plnení u dodania tovaru a vybraných plnení u poskytnutia sluţieb. 

Nárok na odpočet dane vzniká platcovi okamţikom, kedy nastali skutočnosti 

zakladajúce povinnosť túto daň priznať a je oprávnený uplatniť tento nárok v lehote 3 rokov
10

, 

najskôr však za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu tento nárok vznikol. Obecne platí, ţe platca 

pre uplatnenie nároku na odpočet dane musí mať daňový doklad. 

Nárok na odpočet dane môţe vzniknúť aj pri registrácií. Osoba povinná k dani má nárok 

na odpočet dane u prijatého zdaniteľného plnenia obstaraného v období 12 po sebe idúcich 

mesiacov pred dňom, kedy sa stala platcom, za predpokladu, ţe toto plnenie je k tomuto dňu 

súčasťou jeho obchodného majetku. 

                                                           
10

 Táto lehota začína beţať prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom nárok na 

odpočet dane vznikol. 
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2.9 Daňové priznanie a splatnosť dane 

Novela zákona priniesla v tejto oblasti zásadné zmeny. Bez zmeny zostáva v platnosti, 

ţe daňové priznanie je platca povinný podať do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia 

a táto lehota sa nedá predĺţiť. Platca dane však musí predkladať aj negatívne daňové 

priznanie, ak mu nevznikla v príslušnom zdaňovacom období povinnosť priznať daň. Daň je 

splatná v rovnakej lehote, teda najneskôr do 25 dní po skončení príslušného zdaňovacieho 

obdobia. 

Taktieţ tu došlo vplyvom novely k zmene terminológie. Ruší sa pojem „daňová 

povinnosť“ tam, kde sa má jednať len o daň. Je nutné rozlišovať medzi týmito dvoma 

pojmami. Zatiaľ, čo daňovou povinnosťou sú všetky práva a povinnosti subjektu, ktoré sa 

vzťahujú k dani, daňou sa naopak rozumie peňaţité plnenie. Táto zmena sa netýka len dane 

z pridanej hodnoty, ale všetkých daní. 

 

2.10 Zamedzenie daňovým únikom 

Daň z pridanej hodnoty má veľký význam pre financovanie EÚ. Je kľúčovým daňovým 

odvodom členských štátov. Je teda očividné, ţe je nutná spolupráca a výmena informácií 

medzi jednotlivými štátmi, a to hlavne z dôvodov daňových únikov a vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam. Najmä z toho dôvodu bola smernicou 79/1070/EHS rozšírená platnosť 

smernice 77/799/EHS o vzájomnej pomoci medzi príslušnými orgánmi členských štátov 

v oblasti priamych daní na oblasť dane z pridanej hodnoty. Členské štáty ju museli 

implementovať do svojej národnej legislatívy najneskôr do 1. 1. 1981. 

Z dôvodu zrušenia daňových hraníc medzi členskými štátmi, vznikla potreba ďalšieho 

prehĺbenia jednotného vykazovania a vedenia štatistiky. Intrakomunitárny obchod totiţ 

prebieha v rámci územia EÚ, a preto sa nevyţaduje colná kontrola. K 1. 1. 1993, z dôvodu 

zavedenia vnútorného jednotného trhu, vstúpilo v platnosť nariadenie Rady č. 218/92, ktoré 

povinne zaviedlo daňové identifikačné číslo (DIČ)
11

, dátový systém VIES
12

 a kontrolný 

štatistický systém Intrastat
13

. 

Návrhy na ďalšie nariadenie pre skvalitnenie výmeny informácií s cieľom zamedzovať 

daňovým únikom obsahovalo oznámenie COM(2004)509. Na jeho základe môţe Komisia 

                                                           
11

 Je jedinečné 10 miestne číslo, ktoré prideľuje daňovému subjektu správca dane pri registrácií k dani. 
12

 Pomocou neho je moţné overiť správnosť údajov o registrácií subjektu k dani z pridanej hodnoty. 
13

 Je zaloţený na povinnom vyplňovaní štatistických mesačných hláseniach zachycujúcich pohyb tovaru, príjem 

a odoslanie intrakomunitárnych plnení. 
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v spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) podporovať členské štáty 

v ich boji proti podvodníkom v EÚ. 

V roku 2006 bol rozšírený európsky zatýkací rozkaz i na daňové trestné činy, ktorého 

dôsledkom je, ţe na základe eurozatykača môţu byť do iného členského štátu odovzdané 

osoby stíhané za delikty spáchané v oblasti daní. 

V rámci boja proti daňovým podvodom bola v roku 2009 zriadená elektronická sieť 

Eurofisc, ktorá slúţi pre výmenu informácií medzi členskými štátmi EÚ. Systém umoţňuje 

priamy vstup národných daňových úradov do databázy zahraničných partnerov. 

V boji proti podvodníkom s DPH sú pre správcu dane a podniky nevyhnutné 

aktualizované informácie o daňovom štatúte ekonomického subjektu, a preto je nutný 

spoločný prístup k registrácií a ku zrušeniu registrácie ekonomických subjektov. Boj proti 

daňovým únikom musí byť uskutočňovaný úsilím a nástrojmi jednotlivých štátov alebo 

Európskym spoločenstvom ako celkom. Záťaţ boja proti daňovým podvodom nemôţe byť 

presúvaný na jednotlivca z dôvodu zloţitého získavania informácií o subjektoch, s ktorými 

obchoduje. [11]  
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3 Rozdiely v uplatňovaní DPH v Českej republike a vo 

vybraných členských štátoch 

V súčasnosti neustále prebieha harmonizácia nepriamych daní, ktorá je potrebná pre 

správne fungovanie spoločného trhu. V oblasti dane z pridanej hodnoty síce zreteľne 

pokročila, no napriek tomu aj naďalej pretrvávajú výrazne rozdiely, napríklad v uplatňovaní 

daňových sadzieb. Úplne zjednotenie sadzieb je však komplikované, pretoţe úloha DPH ako 

príjem štátnych rozpočtov v jednotlivých krajinách je rozdielna. Zároveň je určitým prejavom 

štátnej autonómie, ktorej sa členské štáty nechcú vzdať. Úprava sa preto snaţí najmä 

o zamedzenie toho, aby v jednotlivých štátoch boli veľké rozdiely v DPH. 

Táto časť diplomovej práce je zameraná na porovnanie DPH susedných štátov Českej 

republiky, a teda Nemecka, Rakúska, Poľka a Slovenskej republiky. Porovnanie bude 

zamerané hlavne na odlišnosti v sadzbách, v podmienkach registrácie k DPH, v podmienkach 

nároku na odpočet dane a v spôsobe podania daňového priznania. 

Legislatívna úprava dane z pridanej hodnoty, vyššie spomínaných štátov, je v súlade so 

smernicou Rady 2006/112/ES zo dňa 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane 

z pridanej hodnoty. 

 

3.1 Pozitíva a negatíva DPH 

Medzi najväčšie pozitíva dane z pridanej hodnoty spadá: 

 neutralita, 

 ľahká pouţiteľnosť v medzinárodnom obchode, 

 transparentnosť, moţnosť zdaňovať tovary aj sluţby, 

 výnosnosť pre štátne príjmy, 

 odolnosť voči daňovým únikom. 

Daň z pridanej hodnoty nezvýhodňuje ţiadnu výrobnú aktivitu. Je neutrálna ku 

konkurencií aj voči organizačnej štruktúre podnikateľa. Zdanenie predajnej komodity nie je 

závislé na počte predaného tovaru od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi, ale na celkovej 

výške pridanej hodnoty. Ide teda o daň uvalenú len na pridanú hodnotu, ktorá je vytvorená 

v danom štáte. To znamená, ţe daň je neutrálna aj k zahraničnému obchodu. Export nie je 

zdaňovaný, ale dovoz tovaru je zdaňovaný v rovnakej výške ako tuzemský tovar. Zmyslom 

takejto úpravy je vytvorenie rovnakých podmienok konkurencie na zahraničných trhoch 

a zamedzenie kumulácie daní pri exporte a importe. V praxi sa to uplatňuje ako zákonom 

stanovené oslobodenie od dane s nárokom na odpočet pre export. 
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Transparentnosť dane je zaloţená predovšetkým na tom, ţe vylučuje akúkoľvek 

náhodnosť. To znamená, ţe sa zdaňuje kaţdý predaj a dodávateľ odvádza štátu len tú časť 

dane, ktorá pripadá na jeho pridanú hodnotu. 

Výnosy z dane z pridanej hodnoty tvoria v štátoch, kde je táto daň zavedená, jeden 

z najväčších príjmov verejných rozpočtov. 

Pokiaľ je systém dane dôsledne realizovaný, núti daňové subjekty k daňovej disciplíne 

a účinne zabraňuje daňovým únikom. [12] 

 

Medzi najväčšie negatíva dane z pridanej hodnoty spadá: 

 značná administratívna náročnosť (spája sa so systémom jej evidencie), 

 priama väzba DPH na moţnosť ovplyvniť cenovú hladinu, 

 jednorazové problémy spojené s jej zavedením. 

Daň z pridanej hodnoty má veľký vplyv na cenu komodít na trhu vďaka tomu, ţe je 

obsiahnutá v cenách tovarov a sluţieb, a ţe sa tvorí na všetkých úrovniach spracovania. 

Z dôvodu administratívnej zloţitosti sa DPH nedoporučuje zavádzať rozvojovým 

krajinám. Pre rozvojové krajiny je výhodnejšie pouţívať typ dane, kedy počet miest výberu je 

menší. Tzn., najvýhodnejšie je pre nich vyuţívať obratovú daň jednorazovú na 

spracovateľskej úrovni a tím sa zniţuje počet platcov dane (správa daní sa tým uľahčuje). [12] 

 

3.2 Česká republika 

Česko je republika s dvojkomorovým parlamentom a prezidentom, ktorá sa člení na 14 

vyšších samosprávnych celkov. Česká republika vstúpila do EÚ v roku 2004 a doposiaľ 

neprijala euro. 

 

Podiel nepriamych daní na hrubom domácom produkte sa pohybuje okolo 11,8 %, 

pričom 7 % sa na ňom podieľa daň z pridanej hodnoty. Oblasť dane z pridanej hodnoty je 

v Českej republike upravená v Zákone č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. [4] 

 

Vývoj sadzieb v Českej republike od roku 2000 prešiel viacerými zmenami. Zaujímavé 

však je, ţe tu nikdy neplatila super zníţená sadzba dane. V súčasnosti základná sadzba dane 

činí 21 % a zníţená 15 %, čo zobrazuje aj tab. 3.2.1. Zníţená sadzba dane sa okrem 

vybraných tovarov uplatňuje aj na vybrané sluţby, medzi ktoré patria napríklad: opravy 
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zdravotníckych prostriedkov, úprava a rozvod vody prostredníctvom sietí, zber a preprava 

komunálneho odpadu, pozemná, vodná, letecká hromadná pravidelná doprava cestujúcich 

a ich batoţiny, ubytovacie sluţby, domáca starostlivosť o deti, sluţby fitnescentier a podobne. 

Podrobný zoznam sluţieb, ktoré podliehajú zníţenej sadzbe sa nachádza v prílohe 2 tejto 

diplomovej práce. 

 

Tab. 3.1 – Vývoj sadzieb DPH v Českej republike 

Dátum Počet sadzieb Základné sadzby Zníţené sadzby 

1.1.2000 2 22 5 

1.5.2004 2 19 5 

1.1.2008 2 19 9 

1.1.2010 2 20 10 

1.1.2012 2 20 14 

1.1.2013 2 21 15 

Zdroj: Široký (2013, s. 365), vlastná úprava 

 

Podávanie daňového priznania, ako aj prihlášky k registrácii za platcu DPH, je moţné 

od januára 2014 uţ len elektronicky. Výnimku budú tvoriť platcovia fyzické osoby, ktorých 

obrat za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov nepresiahne 6 miliónov korún. Títo platcovia 

môţu naďalej podávať daňové priznanie v listinnej podobe. Taktieţ akákoľvek komunikácia 

medzi platcami a finančnými úradmi bude prebiehať elektronicky. [13] 

 

Na Slovensku uţ realita, v Českej republike pripravovaný krok. Reč je o kontrolnom 

výkaze, systéme centrálnej kontroly fakturácie, ktorý na Slovensku zaviedli začiatkom tohto 

roka. Českým podnikateľom sa tento nápad veľmi nepáči, znamenalo by to administratívu 

navyše a samozrejme úprava daňového softwaru ich bude tieţ niečo stáť. Avšak tento 

kontrolný systém predstavuje finančnú kontrolu, ktorou by finančná správa mohla odhaliť 

daňové podvody. [20] 

 

Jednou z noviniek posledných rokov boja proti daňovým únikom, aj v Českej republike, 

je inštitút ručenie za daň. Ide o prípad s miestom plnenia v tuzemsku, kedy kupujúci (platca) 

ručí za daň uvedenú na faktúre, ak predávajúci (platca) daň nezaplatil a kupujúci o tejto 

okolnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol. 
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Od 1. januára 2014 došlo k výraznej zmene. V prípade úhrady na iný neţ správcom 

dane zverejnený bankový účet, ručenie nastáva u platieb nad 700 000 Kč. Pre vznik takéhoto 

ručenia musia byť splnené obidve podmienky súčasne. 

 

Prenos daňovej povinnosti, tzv. reverse charge, nariaďuje § 92a zákona o DPH 

u vymenovaných zdaniteľných plnení. Zdaniteľné plnenie, u ktorých nastane tento reţim, sú 

nasledovné: dodanie zlata, obchodovanie s povolenkami na emisiu skleníkových plynov, 

poskytovanie stavebných alebo montáţnych prác, dodanie tovarov ako škvary, rôznych 

odpadov a šrotu. Novinkou je, ţe platca, ktorý uskutočnil alebo pre ktorého bolo uskutočnené 

zdaniteľné plnenie v tomto reţime, musí správcovi dane podať elektronicky na elektronickú 

adresu zverejnenú správcom dane výpis z evidencie pre daňové účely, a to v lehote na 

podanie daňového priznania. Následne musí podať elektronicky i daňové priznanie, a to aj 

v prípade, ak je fyzickou osobou s obratom, ktorý nepresiahne 6 miliónov Kč. 

 

Problematika registrácie k dani z pridanej hodnoty je riešená v podkapitole 2.4 

a problematika nároku na odpočet dane v podkapitole 2.8. 

 

Princíp uplatňovania dane z pridanej hodnoty je celkom jednoduchý. Platca si pri 

nákupe nárokuje odpočet dane z kúpnej ceny a pri predaji zaťaţí svojou predajnou cenou 

odpovedajúcu daň z pridanej hodnoty. V niektorých prípadoch, by ale mohlo dochádzať 

k dvojitému zdaneniu daňou z pridanej hodnoty. Preto pre odstránenie daňového 

znevýhodnenia existujú zvláštne reţimy. Český zákon o DPH upravuje zvláštne reţimy pre 

poskytnutie elektronicky poskytovaných sluţieb, cestovné sluţby, investičné zlato, zvláštny 

reţim pre obchodníkov s pouţitým tovarom, umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi 

a staroţitnosťami a zvláštny reţim pre platcov nakupujúcich tovar za účelom jeho ďalšieho 

predaja v nezmenenom stave. 

 

3.3 Nemecko 

Nemecko je pluralitná federatívna republika s dvojkomorovým parlamentom, ktorá sa 

člení na 16 spolkových krajín. Je zakladajúcim členom Európskych spoločenstiev. Euro 

prijala 1. januára 1999. 
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Daň z pridanej hodnoty je pre Nemecko dôleţitou daňou. Jej podiel na hrubom 

domácom produkte sa pohybuje okolo 7,3 %. Nachádza sa na druhej priečke s podielom 30 % 

na celkových daňových príjmoch. Oblasť dane z pridanej hodnoty je v Nemecku upravená 

v Umsatzsteuergesetz In der Fassung der Bekanntmachung vom 21.02.2005, in der 

geänderten Fassung. [4] 

 

V mnohých krajinách je trend zvyšovania dane z pridanej hodnoty, obzvlášť 

v posledných rokoch vplyvoch hospodárskej krízy. Napriek tomu Nemecko od roku 2007 

nezmenilo sadzbu dane. Základná sadzba dane u DPH bola zvýšená zo 16 % na 19 % od 

1. januára 2007, zatiaľ čo zníţená sadzba ostala nezmenená na úrovni 7 %. Zníţená sadzba 

dane sa uplatňuje u základných potravín a nápojov, liekov, novín, kníh, vstupného do múzeí, 

divadiel a na koncerty. V prípade sluţieb je moţné ju uplatniť u dodávok vody, preprava 

cestujúcich v ţelezničnej doprave, doprava trolejbusmi, sluţby súvisiace s chovom zvierat, 

ubytovacie sluţby a sluţby zubných lekárov. 

 

Tab. 3.2 – Vývoj sadzieb DPH v Nemecku 

Dátum Počet sadzieb Základné sadzby Zníţené sadzby 

14.1.2000 2 16 7 

1.1.2007 2 19 7 

Zdroj: Široký (2013, s. 368), vlastná úprava 

 

Za osoby, ktoré podliehajú dani sa povaţujú všetci podnikatelia vrátane osôb, ktoré 

vykonávajú slobodné povolanie a dovozcovia. Povinnosť registrácie vzniká, pokiaľ obrat 

v prechádzajúcom roku prekročil čiastku 17 500 EUR. [11] 

 

Konečné daňové priznanie k DPH bolo moţné do roku 2011 podávať elektronickou 

i písomnou formou, pričom predbeţné hlásenie k DPH len elektronickou formou. Zaujímavé 

na takomto spôsobe podania daňové priznania bola skutočnosť, ţe nebol potrebný zaručený 

elektronický podpis. K zmene došlo v roku 2011, kedy Nemecko oznámilo vznik povinnosti 

podávať daňové priznania výlučne v elektronickej podobe. 

 

Ručenie za daň sa prvým januárom 2004 výrazne sprísnila. Povinnosť ručenia vzniká 

v prípade, ak platca obchoduje s osobou, ktorá z predchádzajúcich faktúr nezaplatila daň 

alebo v prípade, ak fakturovaná cena je niţšia ako trhová cena. Aby sa zabránilo 
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zodpovednosti v druhom prípade, platca musí preukázať, ţe cena je ekonomicky odôvodnená. 

Za týmto účelom je potrebná archivácia dodávok od dodávateľov, konkurenčné ponuky, 

prieskumy trhu a podobne. 

 

Reţim prenesenia daňovej povinnosti v Nemecku sa uplatňuje na sluţby, práce 

a dodávky materiálov a niektoré dodávky zemného plynu a elektriny. Podobne ako v Českej 

republike sa uplatňuje aj v prípade dodania škvary, odpadov, šrotu, zlata a v prípade prevodu 

emisných kvót skleníkových plynov. Oproti Českej republike tu dochádza k rozdielu, kedy 

v Nemecku sa tento reţim uplatňuje aj u dodávky mobilných zariadení a integrovaných 

obvodov. Podmienkou však je, ţe základ dane musí byť rovný alebo väčší ako 

5 000 EUR. [22] 

 

Zvláštne reţimy v Nemecku sa pouţijú v rovnakých prípadoch ako v Českej republike, 

a teda v prípade sluţieb cestovného ruchu, pri investičnom zlate, predmetoch umenia, 

staroţitností a zberateľských predmetoch. V prípade poskytovania elektronických sluţieb, 

zvláštny reţim nevyuţívajú. Na rozdiel však Nemecko vyuţíva moţnosť uplatňovania 

zvláštneho reţimu aj v iných prípadoch, konkrétne ide o osobitnú úpravu zdanenia 

poľnohospodárov. 

 

3.4 Rakúsko 

Rakúsko je pluralitná federatívna republika s dvojkomorovým parlamentom, ktorá 

vstúpila do EÚ v roku 1995. Podobne ako Nemecko a niekoľko iných krajín, napr. 

Španielsko, Francúzsko, Fínsko, prijalo euro 1. 1. 1999. 

 

Podiel nepriamych daní na hrubom domácom produkte sa pohybuje okolo 14,6 %, 

pričom 7,8 % sa na ňom podieľa daň z pridanej hodnoty. Oblasť dane z pridanej hodnoty je 

v Rakúsku upravená v Bundesgesetz über die Besteuerung der Umsätze 1994, in der 

geänderten Fassung. [4] 

 

Od roku 2000 nedošlo k ţiadnej zmene v sadzbách dane. Základná sadzba dane činí 

20 % a zníţené sadzby dane činia 10 % a 12 %. Zníţená sadzba dane 10 % sa uplatňuje 

u základných potravín, kníh, novín, farmaceutických produktov, rozhlasových a televíznych 

poplatkov. U sluţieb je moţné ju uplatniť v prípade prepravy cestujúcich a prenájmu 
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nehnuteľností, ktoré sú určené k bývaniu, dodávok vody, sluţieb pravidelne spojených 

s prevádzkou múzeí, divadiel, zoologických záhrad, sluţieb súvisiacich so starostlivosťou 

o zvieratá a sociálnych sluţieb. Sadzba dane 12 % sa uplatňuje na dodávky vína z čerstvého 

hrozna z poľnohospodárskej produkcie. 

 

Tab. 3.3 – Vývoj sadzieb DPH v Rakúsku 

Dátum Počet sadzieb Základné sadzby Zníţené sadzby 

1.1.2000 3 20 10; 12 

Zdroj: Široký (2013, s. 369), vlastná úprava 

 

Za osoby, ktoré podliehajú dani patria podnikatelia, ktorí dodávajú tovary alebo 

poskytujú sluţby v Rakúsku, podnikatelia nakupujúci tovary a sluţby z iného členského štátu, 

verejnoprávne osoby a osoby, ktoré dováţajú tovary z tretích krajín. Registrovať sa k DPH 

musia všetci podnikatelia, ktorých ročný obrat prekročí čiastku 30 000 EUR. Verejnoprávne 

osoby sú od dane oslobodené v prípade, ak hodnota ich intrakomunitárneho obstarania 

neprekročí 11 000 EUR za rok. [11] 

 

Pre podanie daňového priznania všeobecne platí, ţe sa musí podať elektronickým 

spôsobom. 

 

Reţim prenesenia daňovej povinnosti v Rakúsku sa uplatňuje na dodávky plynu 

a elektriny, niektoré dodávky kovov, surovín a polotovarov, investičného zlata, u dodávok 

mobilných zariadení a integrovaných obvodov (podmienkou však je, ţe základ dane musí byť 

rovný alebo väčší ako 5 000 EUR) a v prípade prevodu emisných kvót skleníkových 

plynov. [15] 

 

Zvláštne reţimy v Rakúsku sa pouţijú v rovnakých prípadoch ako v Českej republike, 

a teda v prípade sluţieb cestovného ruchu, pri investičnom zlate, predmetoch umenia, 

staroţitností a zberateľských predmetoch a v prípade poskytovania elektronických sluţieb 

neusadenými zdaniteľnými osobami pre nezdaniteľné osoby. Na rozdiel však Rakúsko 

vyuţíva moţnosť uplatňovania zvláštneho reţimu aj v iných prípadoch, konkrétne ide 

o osobitnú úpravu zdanenia poľnohospodárov. 
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3.5 Poľsko 

Poľsko je republika s dvojkomorovým parlamentom a prezidentom, ktorá sa člení na 16 

vojvodstiev. Do EÚ vstúpila v roku 2004, no doposiaľ nebola schopná prijať euro. 

 

Podiel nepriamych daní na hrubom domácom produkte sa pohybuje okolo 14 %, pričom 

8,1 % sa na ňom podieľa daň z pridanej hodnoty. Oblasť dane z pridanej hodnoty je v Poľsku 

upravená v Ustawy z dnia 11. 03. 2004 r. o podatku od towarów i usług, z późniejszymi 

zmianami. [4] 

 

Sadzby dane prešli niekoľkými zmenami. Kým základná sadzba dane sa zvýšila od 

1. 1. 2011 na 23 % z pôvodných 22 %, zníţená sadzba dane nielen vzrástla, ale bola zavedená 

aj super zníţená sadzba dane. 18. 1. 2000 bola platná zníţená sadzba dane 7 % a od 4. 9. 2000 

platila uţ aj super zníţená sadzba dane vo výške 3 %. V súčasnosti platí zníţená sadzba dane 

5 % a 8 %. V porovnaní s Českou republikou, Poľsko uplatňuje zníţené sadzby dane na 

omnoho väčšie mnoţstvo tovarov a sluţieb. Zníţená sadzba dane 8 % sa uplatňuje na vybrané 

potraviny, vybrané tovary vzťahujúce sa na zdravotnú starostlivosť, noviny a určité knihy, 

autosedačky, sluţby súvisiace s poľnohospodárstvom a lesníctvom, dodávky vody, sanácia 

a čistenie, veterinárne sluţby, pohrebné sluţby a podobne. Super zníţená sadzba dane vo 

výške 5 % je aplikovaná na periodiká, hrozno, semená plodov, lieskové a vlašské orechy, 

vybrané koreniny, ryby, sucháre, čerstvý chlieb a podobne. 

 

Tab. 3.4 – Vývoj sadzieb DPH v Poľsku 

Dátum Počet sadzieb Základné sadzby Zníţené sadzby 

18.1.2000 2 22 7 

4.9.2000 3 22 3; 7 

1.1.2011 3 23 5; 8 

Zdroj: Široký (2013, s. 368), vlastná úprava 

 

Za osoby, ktoré podliehajú dani sa povaţujú akékoľvek právnické alebo fyzické osoby, 

prípadne osoby bez právnej subjektivity, ktoré nezávisle vykonávajú ekonomické činnosti bez 

ohľadu na účel alebo výsledok týchto činnosti. Povinnosť registrácie vzniká po prekročení 

limitu 150 000 PLN. [11] 
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Podobne ako v Českej republike nárok na odpočet dane si môţe platca uplatniť najskôr 

za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu tento nárok vznikol. Avšak v Poľsku si tento nárok 

platca môţe uplatniť v priebehu 5 rokov, na rozdiel od 3 ročnej lehoty v ČR. 

 

Daňové priznanie v Poľsku je moţné podať písomnou, ale od roku 2013 aj 

elektronickou formou. Tak isto ako v ostatných krajinách ministerstvo financií podporuje 

elektronickú formu. 

 

Inštitút ručenia za daň kupujúcemu vzniká, ak hodnota tovaru zakúpeného od jedného 

dodávateľa prekročila hodnotu 50 000 PLN bez dane a ak v momente dodania kupujúci vedel 

alebo mal vedieť, ţe hodnota dane nebude vyplatená na účet finančného úradu. Zoznam 

tovarov, ktorých sa týka toto nariedenie, je rozdelený do troch typov tovarov, a to: niektoré 

výrobky z ocele, palivá a neopracované zlato. Existujú však prípady, keď sú splnené vyššie 

stanovené podmienky pre vznik zodpovednosti, ale právna úprava umoţňuje prepustenie 

kupujúceho od tejto zodpovednosti. Ide napríklad o situáciu, keď kupujúci kúpil benzín na 

čerpacej stanici. 

 

Reţim prenesenia daňovej povinnosti v Poľsku sa uplatňuje na produkty z ocele, ako sú 

tyče, prúty, drôty, ďalej na sklenený odpad, odpady gumy a podobne. V roku 2013 sa tento 

zoznam rozrástol na viac ako 40 produktov. Boli tu pridané niektoré produkty z ocele, 

nebezpečný odpad obsahujúci kov, odpadový papier a lepenky a niektoré recyklovateľné 

materiály. [27] 

 

Zvláštne reţimy v Poľsku sa pouţijú v rovnakých prípadoch ako v Českej republike, 

a teda v prípade sluţieb cestovného ruchu, pri investičnom zlate, pouţitom tovare, 

predmetoch umenia, staroţitností a zberateľských predmetoch a v prípade poskytovania 

elektronických sluţieb neusadenými zdaniteľnými osobami pre nezdaniteľné osoby. Na 

rozdiel však Poľsko vyuţíva moţnosť uplatňovania zvláštneho reţimu aj v iných prípadoch, 

konkrétne ide o osobitnú úpravu zdanenia poľnohospodárov a osobitná úprava pre malé 

podniky. 

 

 

 

 



35 
 

3.6 Slovenská republika 

Slovenská republika je pluralitným štátom s jednokomorovým parlamentom 

a prezidentom. Krajina sa člení na 8 krajov. Do EÚ vstúpila v roku 2004 a euro prijala v roku 

2009. 

 

Podiel nepriamych daní na hrubom domácom produkte sa pohybuje okolo 10,8 %, 

pričom 6,8 % sa na ňom podieľa daň z pridanej hodnoty. Oblasť dane z pridanej hodnoty je 

v Slovenskej republike upravená v Zákone č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, 

v znení neskorších predpisov. [4] 

 

Vývoj sadzieb v Slovenskej republike, ktorý prešiel mnohými zmenami zachytáva tab. 

3.5.1. Tu môţeme vidieť, ţe od roku 2011 je v platnosti základná sadzba dane 20 % a zníţená 

sadzba dane 10 %. Zníţená sadzba dane sa uplatňuje na lieky, sacharín, farmaceutické 

výrobky, sanitárne výrobky a pomôcky pre hendikepovaných. Na rozdiel od Českej republiky 

sa zníţená sadzba dane na Slovensku neuplatňuje na ţiadne sluţby. 

 

Tab. 3.5 – Vývoj sadzieb DPH v Slovenskej republike 

Dátum Počet sadzieb Základné sadzby Zníţené sadzby 

1.1.2000 2 23 10 

1.1.2003 2 20 14 

1.1.2004 1 19 - 

1.1.2007 2 19 10 

1.5.2010 3 19 6; 10 

1.1.2011 2 20 10 

Zdroj: Široký (2013, s. 369), vlastná úprava 

 

Zdaniteľné osoby
14

 sú povinné registrovať sa pre daň z pridanej hodnoty pri dosiahnutí 

limitu 49 790 EUR za dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ţiadosť je 

povinná podať do 20. dňa mesiaca po skončení mesiaca, v ktorom dosiahla uvedený obrat. 

Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom dane dňom, ktorý je uvedený v osvedčení o registrácií 

pre daň. 

Zdaniteľná osoba má moţnosť aj dobrovoľnej registrácie, v prípade kedy nedosiahne 

vyššie uvedený limit. 

                                                           
14

 Kaţdá osoba vykonávajúca nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, ktorej cieľom je alebo nie je 

dosiahnutie zisku. 
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V prípade nároku na odpočet dane vzniká oproti Českej republike rozdiel v lehote 

uplatňovania. V obidvoch prípadoch je platca oprávnený uplatniť si nárok na odpočet najskôr 

v zdaňovacom období, v ktorom mu tento nárok vznikol. Rozdiel nastáva v dĺţke lehoty, 

v ktorej si môţe platca tento nárok uplatniť. Kým v ČR má platca moţnosť uplatnenia 3 roky, 

na Slovensku môţe tak učiniť najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, 

v ktorom tento nárok na odpočet vznikol. 

 

Podobne ako v Českej republike aj na Slovensku došlo k veľkej zmene. Touto zmenou 

od 1. januára 2014 je zmena v podávaní daňového priznania k DPH. Komunikácia medzi 

daňovým subjektom a správcom dane bude prebiehať výlučne elektronicky. V praxi to bude 

znamenať zriadenie osobných schránok pre daňovníkov a elektronické dokumenty budú 

musieť byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Podstatnejšie však je, ţe všetci 

platitelia dane z pridanej hodnoty musia podávať daňové priznanie uţ len elektronicky. [19] 

 

Ďalšou zmenou od 1. 1. 2014 je povinnosť platiteľov DPH podávať spolu s daňovým 

priznaním aj kontrolný výkaz. Podávať sa bude elektronicky a platitelia sú povinný v ňom 

uvádzať podrobné údaje o jednotlivých daňových povinnostiach a o jednotlivých odpočtoch 

uplatňovaných platiteľom dane za dané zdaňovacie obdobie. To znamená, ţe v ňom budú 

uvádzať údaje, ktoré neuvádzajú uţ v iných typoch výkazov. Nesplnenie tejto povinnosť bude 

mať za následok nevrátenie nadmerného odpočtu a v určitých prípadoch uloţenie pokuty aţ 

do výšky 10 000 EUR. Finančná správa Slovenskej republiky vidí v kontrolnom výkaze 

jedinečný zdroj informácií a nový prostriedok na odhaľovanie daňových podvodov. Vzor 

kontrolného výkazu je uvedený v prílohe 3 tejto diplomovej práce. [14] 

 

Inštitút ručenia za daň je podobne ako v Českej republike aj na Slovensku novinkou 

posledných rokov. Výrazné rozdiely, okrem neexistujúceho limitu pri úhrade na nezverejnený 

účet, na Slovensku nie sú. Azda iba v indíciách, ktoré môţu byť dostatočnými dôvodmi pre 

ručenie. Indíciami v Českej republike sú: úmyselné nezaplatenie dane, úmyselné dosiahnutie 

postavenia, v ktorom poskytovateľ zdaniteľného plnenia nemôţe daň zaplatiť a v prípade, 

kedy dôjde ku skráteniu dane alebo vylákaniu daňovej výhody. Indíciami na Slovensku sú: 

neprimerane vysoká alebo nízka fakturovaná suma, kupujúci platiteľ opakovane uskutočňoval 

obchody s osobou na čiernej listine
15

 a fakturácia sa uskutočňuje medzi prepojenými osobami. 

                                                           
15

 Zoznam potenciálne rizikových daňových subjektov, zverejnený na internetovej stránke Finančného 

riaditeľstva Slovenskej republiky. 
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Reţim prenesenia daňovej povinnosti, na Slovensku pouţívané pod pojmom 

samozdanenie, je moţné, podobne ako aj v Českej republike, uplatniť u dodania kovového 

odpadu a kovového šrotu a prevodu emisných kvót skleníkových plynov. Na Slovensku sa 

uplatňuje aj v prípade dodania nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku v stanovených 

situáciách a pri dodaní tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku 

veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky. Od 1. 1. 2014 sa rozsah zdaniteľných obchodov, na 

ktoré sa uplatní samozdanenie, rozšíril. Patria medzi ne napríklad obilniny, olejnaté semená, 

rôzne zrná, vybrané kovy, mobilné telefóny a integrované obvody. Podmienkou však je, ţe 

základ dane musí byť rovný alebo väčší ako 5 000 EUR. 

 

Zvláštne reţimy na Slovensku, podobne ako v Českej republike, sa uplatňujú pre 

cestovné kancelárie a cestovné agentúry, pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, 

staroţitnostiach a pouţitom tovare, pri investičnom zlate a v prípade nezaloţených osôb
16

 

elektronicky dodávajúcich sluţby. 

  

                                                           
16

 Osoba, ktorá nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území EÚ a nie je identifikovanou 

osobou pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte. 
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4 Praktické uplatňovanie DPH pri poskytovaní služieb 

v rámci Európskej únie 

Povinnosti zostaviť daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty je vystavených tisíce 

daňových subjektov ročne. Úlohou tejto časti diplomovej práce je poukázať na vplyv 

plátcovstva na poskytovanú cenu sluţby, ktorý má miesto v kaţdodennom ţivote a zostavenie 

daňových priznaní podľa legislatívy jednotlivých štátov so zameraním na rozdiely v zdanení. 

Pre rozsiahlosť zostavenia daňového priznania, sa diplomová práca zameria na porovnanie 

Českej a Slovenskej republiky. 

 

4.1 Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby 

V praktickom ţivote môţe nastať v prípade dane z pridanej hodnoty situácia, kedy daná 

sluţba môţe byť zaťaţená rôznym daňovým bremenom, a teda nemá rovnakú cenu. Ide 

o situáciu, ktorá vznikne v dôsledku existencie platcu, respektíve neplatcu dane, daňových 

oslobodení, mnoţstva sadzieb alebo nulovej sadzby. 

V nasledujúcich príkladoch bude priblíţené, aký dopad bude mať registrácia prípadne 

neregistrácia subjektu ako platcu dane. Predpokladáme jednotnú sadzbu dane 21 % a pridaná 

hodnota sluţby je 10 000 Kč. 

 

Tab. 4.1 – Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - všetky obchodné korporácie 

sú platcovia dane 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. plátce  -  - 10 000 10 000 2 100 2 100 12 100 

2. plátce 10 000 2 100 10 000 20 000 4 200 2 100 24 200 

3. plátce 20 000 4 200 10 000 30 000 6 300 2 100 36 300 

4. plátce 30 000 6 300 10 000 40 000 8 400 2 100 48 400 

celkové daňové zatíţení sluţby:  8 400 

Zdroj: Široký (2008, s. 183), vlastná úprava 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Tab. 4.2 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - jediným neplatcom je prvá 

obchodná korporácia, ostatní sú platcovia dane 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. neplátce  -  - 10 000  -  -  - 10 000 

2. plátce 10 000 - 10 000 20 000 4 200 4 200 24 200 

3. plátce 20 000 4 200 10 000 30 000 6 300 2 100 36 300 

4. plátce 30 000 6 300 10 000 40 000 8 400 2 100 48 400 

celkové daňové zatíţení sluţby:  8 400 

Zdroj: Široký (2008, s. 183), vlastná úprava 

 

Tab. 4.3 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - jediným neplatcom je druhá 

obchodná korporácia, ostatní sú platcovia dane 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. plátce  -  - 10 000 10 000 2 100 2 100 12 100 

2. neplátce 12 100  - 10 000  -  -   - 22 100 

3. plátce 22 100  - 10 000 32 100 6 741 6 741 38 841 

4. plátce 32 100 6 741 10 000 42 100 8 841 2 100 50 941 

celkové daňové zatíţení sluţby:  10 941 

Zdroj: Široký (2008, s. 183), vlastná úprava 

 

Tab. 4.4 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - jediným neplatcom je tretia 

obchodná korporácia, ostatní sú platcovia dane 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. plátce  -  - 10 000 10 000 2 100 2 100 12 100 

2. plátce 10 000 2 100 10 000 20 000 4 200 2 100 24 200 

3. neplátce 24 200  - 10 000  -  -  - 34 200 

4. plátce 34 200  -  10 000 44 200 9 282 9 282 53 482 

celkové daňové zatíţení sluţby:  13 482 

Zdroj: Široký (2008, s. 183), vlastná úprava 
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Tab. 4.5 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - jediným neplatcom je 

posledná obchodná korporácia, ostatní sú platcovia dane 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. plátce  -  - 10 000 10 000 2 100 2 100 12 100 

2. plátce 10 000 2 100 10 000 20 000 4 200 2 100 24 200 

3. plátce 20 000 4 200 10 000 30 000 6 300 2 100 36 300 

4. neplátce 36 300  - 10 000  -  -  - 46 300 

celkové daňové zatíţení sluţby:  6 300 

Zdroj: Široký (2008, s. 184), vlastná úprava 

 

Tab. 4.6 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - v reťazci sú dvaja 

neplatcovia dane(1. a 2.) a dvaja platcovia dane (3. a 4.) 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. neplátce  -  - 10 000  -  -  - 10 000 

2. neplátce 10 000  -  10 000  -  -  -  20 000 

3. plátce 20 000  -  10 000 30 000 6 300 6 300 36 300 

4. plátce 30 000 6 300 10 000 40 000 8 400 2 100 48 400 

celkové daňové zatíţení sluţby:  8 400 

Zdroj: Široký (2008, s. 184), vlastná úprava 

 

Tab. 4.7 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - v reťazci sú dvaja 

neplatcovia dane (1. a 3.) a dvaja platcovia dane (2. a 4.) 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. neplátce  -  - 10 000  -  -  - 10 000 

2. plátce 10 000  - 10 000 20 000 4 200 4 200 24 200 

3. neplátce 24 200  - 10 000  -  -  - 34 200 

4. plátce 34 200  - 10 000 44 200 9 282 9 282 53 482 

celkové daňové zatíţení sluţby:  13 482 

Zdroj: Široký (2008, s. 184), vlastná úprava 
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Tab. 4.8 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - v reťazci sú dvaja 

neplatcovia dane (1. a 4.) a dvaja platcovia dane (2. a 3.) 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. neplátce  -  - 10 000  -  -  - 10 000 

2. plátce 10 000  - 10 000 20 000 4 200 4 200 24 200 

3. plátce 20 000 4 200 10 000 30 000 6 300 2 100 36 300 

4. neplátce 36 300  - 10 000  -  -  - 46 300 

celkové daňové zatíţení sluţby:  6 300 

Zdroj: Široký (2008, s. 184), vlastná úprava 

 

Tab. 4.9 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - v reťazci sú dvaja 

neplatcovia dane (2. a 3.) a dvaja platcovia dane (1. a 4.) 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. plátce  -  - 10 000 10 000 2 100 2 100 12 100 

2. neplátce 12 100  - 10 000  -  -  - 22 100 

3. neplátce 22 100  - 10 000  -  -  - 32 100 

4. plátce 32 100  - 10 000 42 100 8 841 8 841 50 941 

celkové daňové zatíţení sluţby:  10 941 

Zdroj: Široký (2008, s. 184), vlastná úprava 

 

Tab. 4.10 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - v reťazci sú dvaja 

neplatcovia dane (2. a 4.) a dvaja platcovia dane (1. a 3.) 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. plátce  -  - 10 000 10 000 2 100 2 100 12 100 

2. neplátce 12 100  - 10 000  -  -  - 22 100 

3. plátce 22 100  - 10 000 32 100 6 741 6 741 38 841 

4. neplátce 38 841  - 10 000  -  -  - 48 841 

celkové daňové zatíţení sluţby:  8 841 

Zdroj: Široký (2008, s. 185), vlastná úprava 
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Tab. 4.11 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - v reťazci sú dvaja 

neplatcovia dane (3. a 4.) a dvaja platcovia dane (1. a 2.) 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. plátce  -  - 10 000 10 000 2 100 2 100 12 100 

2. plátce 10 000 2 100 10 000 20 000 4 200 2 100 24 200 

3. neplátce 24 200  - 10 000  -  -  - 34 200 

4. neplátce 34 200  - 10 000  -  -  - 44 200 

celkové daňové zatíţení sluţby:  4 200 

Zdroj: Široký (2008, s. 185), vlastná úprava 

 

Tab. 4.12 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - jediným platcom je štvrtá 

obchodná korporácia, ostatní sú neplatcovia dane 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. neplátce  -  - 10 000  -  -  - 10 000 

2. neplátce 10 000  - 10 000  -  -  - 20 000 

3. neplátce 20 000  - 10 000  -  -  - 30 000 

4. plátce 30 000  - 10 000 40 000 8 400 8 400 48 400 

celkové daňové zatíţení sluţby:  8 400 

Zdroj: Široký (2008, s. 185), vlastná úprava 

 

Tab. 4.13 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - jediným platcom je tretia 

obchodná korporácia, ostatní sú neplatcovia dane 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. neplátce  -  - 10 000  -  -  - 10 000 

2. neplátce 10 000  - 10 000  -  -  - 20 000 

3. plátce 20 000  - 10 000 30 000 6 300 6 300 36 300 

4. neplátce 36 300  - 10 000  -  -  - 46 300 

celkové daňové zatíţení sluţby:  6 300 

Zdroj: Široký (2008, s. 185), vlastná úprava 
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Tab. 4.14 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - jediným platcom je druhá 

obchodná korporácia, ostatní sú neplatcovia dane 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. neplátce  -  - 10 000  -  -  - 10 000 

2. plátce 10 000  - 10 000 20 000 4 200 4 200 24 200 

3. neplátce 24 200  - 10 000  -  -  - 34 200 

4. neplátce 34 200  - 10 000  -  -  - 44 200 

celkové daňové zatíţení sluţby:  4 200 

Zdroj: Široký (2008, s. 185), vlastná úprava 

 

Tab. 4.15 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - jediným platcom je prvá 

obchodná korporácia, ostatní sú neplatcovia dane 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. plátce  -  - 10 000 10 000 2 100 2 100 12 100 

2. neplátce 12 100  - 10 000  -  -   - 22 100 

3. neplátce 22 100  - 10 000  -  -  - 32 100 

4. neplátce 32 100  - 10 000  -  -  - 42 100 

celkové daňové zatíţení sluţby:  2 100 

Zdroj: Široký (2008, s. 186), vlastná úprava 

 

Tab. 4.16 - Vplyv plátcovstva na poskytovanú cenu služby - všetky obchodné korporácie 

sú neplatcovia dane 

Sloupec (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obchodní 

korporace 

Nákupní 

cena 

Daň na 

vstupu 

Přidaná 

hodnota 

Základ pro 

daň 

 Daň na 

výstupu  
 Daň 

Poskytovaná 

cena 

1. neplátce  -  - 10 000  -  -  - 10 000 

2. neplátce 10 000  - 10 000  -  -  - 20 000 

3. neplátce 20 000  - 10 000  -  -  - 30 000 

4. neplátce 30 000  - 10 000  -  -  - 40 000 

celkové daňové zatíţení sluţby:  0 

Zdroj: Široký (2008, s. 186), vlastná úprava 

 

Z vyššie uvedených výpočtov vyplýva, ţe pokiaľ neberieme v úvahu situáciu, ktorú 

zobrazuje tab. 4.16, kedy všetky subjekty sú neplatcami dane, a teda sluţba nie je zaťaţená 

ţiadnou daňou, je pre spotrebiteľa najvýhodnejšia situácia zobrazená v tab. 4.15, kedy sluţba 

je zaťaţená daňou len v prvom stupni, a jej cena ja najniţšia. 

Najvyššie daňové bremeno nastáva v situáciách, keď sa strieda platca s neplatcom. Túto 

skutočnosť zobrazuje tab. 4.3, tab. 4.4, tab. 4.7 a tab. 4.9. 
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Ďalším faktom vyplývajúcim z vyššie uvedených príkladov je, ţe obchodné korporácie 

sa snaţia prijímať sluţby za čo najniţšie ceny a budú ponúkať sluţby za prijateľnú cenu pre 

odberateľa. Pre platcu dane to bude znamenať, ţe bude radšej nakupovať u platcu dane, 

pretoţe si môţe odčítať zaplatenú daň na vstupe, a tak isto predávať platcom. Naproti tomu 

neplatca sa bude chovať opačne. 

 

4.2 Česká republika 

4.2.1 Charakteristika obchodnej korporácie Alfa 

Obchodná korporácia Alfa je akciová spoločnosť so sídlom v Českej republike, ktorá je 

platcom dane. Jej predmetom činnosti je: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom 

ţivnosti (veľkoobchod), podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja 

nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja, 

sprostredkovanie činností v oblasti sluţieb a dopravy obchodu a cestná nákladná doprava. 

 

4.2.2 Uskutočnené plnenia 

Príklad č. 1  

Obchodná korporácia Alfa 10. januára 2014 dodala tovar, ktorým je krmivo pre 

zvieratá, do Poľska poľskej osobe povinnej k dani, ktorá ale nie je osobou registrovanou 

k dani v Poľsku. Faktúra bola vystavená dňa 20. januára 2014 na celkovú čiastku 50 000 Kč, 

ktorú poľská osoba uhradila 15. februára 2014. Miesto plnenia v tomto prípade je v tuzemsku, 

a to podľa § 7 zákona o DPH. Keďţe ide o tovar, ktorý sa nachádza v zozname tovarov 

v prílohe č. 3 zákona o DPH, u ktorých je moţné uplatniť zníţenú sadzbu dane, český platca 

uplatní sadzbu dane 15 %. Platca je povinný priznať daň ku dňu 10. januára 2014, a to podľa 

§ 21 zákona o DPH. 

V daňovom priznaní sa to premietne v riadku 2, kde základ dane bude 43 480 Kč a daň 

na výstupe bude činiť 6 520 Kč, ktoré sme vypočítali spôsobom zobrazeným v tab. 4.17. 

 

Tab. 4.17 – Výpočet v príklade č. 1 

 
Výpočet Výsledok 

cena s DPH 
 

50 000 Kč 

DPH 15/(100 + 15).50 000 6 520 Kč 

základ dane (cena bez DPH) 50 000 − 6 520 43 480 Kč 

Zdroj: vlastná úprava 
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Príklad č. 2  

Obchodná korporácia Alfa dňa 4. 3. 2014 dodala sklenený odpad tuzemskému platcovi. 

Ide o tovar, ktorý je zaradený do zoznamu tovarov v prílohe č. 5 zákona o DPH, u ktorých sa 

uplatňuje reţim prenesenia daňovej povinnosti. To znamená, ţe v tomto prípade, 

uskutočnenie tohto plnenia s miestom plnenia v tuzemsku, je povinný priznať tuzemsky 

platca, pre ktorého bolo plnenie uskutočnené. Faktúra bola vystavená dňa 5. 3. 2014 

v celkovej čiastke 25 000 Kč a k úhrade fakturovanej čiastky došlo 1. 4. 2014. Platca je 

povinný priznať daň ku dňu 4. 3. 2014, to znamená ku dňu uskutočnenia zdaniteľného 

plnenia. 

V daňovom priznaní sa to premietne v riadku 25, kde hodnota bude 25 000 Kč. 

 

Príklad č. 3  

Obchodná korporácia Alfa uskutočnila prepravu tovaru z Ostravy do Viedne dňa 

25. 6. 2014. Objednávateľom prepravy je osoba registrovaná k dani v Rakúsku. Faktúra je 

vystavená na čiastku 125 000 Kč. Sluţby súvisiace s prepravou uţ nie sú v zákone 

vymenované, a preto sa miesto plnenia stanoví podľa § 9 ods. 1 zákona o DPH. Miestom 

plnenia je teda sídlo rakúskej osoby v Rakúsku. Obchodná korporácia Alfa teda uplatní 

systém reverse charge. Daňový doklad bol vystavený 3. 7. 2014. Povinnosť priznať daň 

vzniká ku dňu 25. 6. 2014. 

V daňovom priznaní sa to premietne v riadku 21, kde hodnota bude 125 000 Kč. Ďalej 

sa to premietne aj v súhrnnom hlásení, kde kód plnenia bude 3. 

 

Príklad č. 4  

Obchodná korporácia Alfa dodáva zahraničnej osobe do Ruska tovar. Prepravu tovaru 

zaisťuje česká prepravná obchodná korporácia, ktorá je zmocnená vývozcom k odovzdaniu 

tovaru kupujúcemu v Rusku. Tovar bol vývozcovi prepustený v tuzemsku do reţimu vývozu 

28. 3. 2014, z územia EÚ vystúpil dňa 1. 4. 2014 a výstup bol riadne potvrdený colným 

úradom. Kupujúcemu v Rusku bol tovar predaný 5. 4. 2014. Pre účely vykázania v daňovom 

priznaní je rozhodujúci deň výstupu tovaru z územia EÚ. Vývozcovi vznikla povinnosť 

vykázať vývoz v priznaní k DPH ku okamţiku 1. 4. 2014. Fakturovaná čiastka činila 

100 000 Kč. Vývoz je v súlade s § 66 zákona o DPH, a preto predávajúci oslobodí vyváţaný 

tovar od DPH. 

V daňovom priznaní sa to premietne v riadku 22, kde hodnota bude 100 000 Kč. 
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4.2.3 Prijaté plnenia 

Príklad č. 5  

Dňa 3. 9. 2014 poskytla obchodnej korporácií Alfa, americká osoba povinná k dani, 

reklamné sluţby. Daňový doklad bol vystavený 4. 9. 2014 na čiastku 200 000 Kč. K úhrade 

tejto čiastky došlo 20. 10. 2014. Povinnosť priznať daň vzniká obchodnej korporácií Alfa, a to 

ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia, teda ku dňu 3. 9. 2014. Miestom plnenia je 

tuzemsko. 

V daňovom priznaní sa to premietne v riadku 12, kde základ dane bude 200 000 Kč 

a daň na výstupe bude 42 000 Kč. Ďalej sa to premietne v riadku 43, kde základ dane bude 

opäť 200 000 Kč a v stĺpci „V plnej výške“ bude 42 000 Kč. Spôsob výpočtu je zobrazený 

v tab. 4.18. 

 

Tab. 4.18 – Výpočet v príklade č. 5 

 
Výpočet Výsledok 

základ dane (cena bez DPH) 
 

200 000 Kč 

DPH 200 000.0,21 42 000 Kč 

cena s DPH 200 000 + 42 000 242 000 Kč 

Zdroj: vlastná úprava 

 

Príklad č. 6  

Obchodnej korporácií Alfa bol dňa 20. 2. 2014 dodaný tovar, ktorým sú obilniny českou 

obchodnou korporáciou, ktorá je platiteľom dane. Hodnota dodávky je 152 500 Kč s DPH. 

Tento tovar sa nenachádza v zozname tovarov, u ktorého sa pri dodaní pouţije reţim 

prenesenia daňovej povinnosti. To znamená, ţe sa uplatní beţný reţim, a teda túto dodávku 

zdaní dodávateľ. 

V daňovom priznaní obchodnej korporácie Alfa sa to premietne v riadku 41, kde základ 

dane bude 132 614 Kč, pretoţe ide o tovar, u ktorého uplatníme zníţenú sadzbu dane podľa 

prílohy č. 3 zákona o DPH. Odpočet dane sa premietne v stĺpci „V plnej výške“ čiastkou 

19 886 Kč. Spôsob výpočtu je zobrazený v tab. 4.19. 
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Tab. 4.19 – Výpočet v príklade č. 6 

 
Výpočet Výsledok 

cena s DPH 
 

152 500 Kč 

DPH 15/(100 + 15).152 500 19 886 Kč 

základ dane (cena bez DPH) 152 500 − 19 886 132 614 Kč 

Zdroj: vlastná úprava 

 

Príklad č. 7  

Český platca dane poskytol dňa 20. 9. 2014 stavebné práce pre obchodnú korporáciu 

Alfa. Ide o výstavbu budovy, ktorá sa bude pouţívať ako sklad. Celková fakturovaná čiastka 

bola 75 000 Kč a bola uhradená dňa 15. 10. 2014. Keďţe ide o poskytnutie sluţieb medzi 

dvoma českými platcami, miestom plnenia je tuzemsko a stavebné práce sú predmetom 

prenesenia daňovej povinnosti, uplatní sa v tomto prípade reverse charge. Daň je povinný 

platca priznať ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia, teda ku dňu poskytnutia sluţby, 

a to 20. 9. 2014. 

V daňovom priznaní sa to premietne v riadku 10, kde základ dane bude 75 000 Kč, daň 

na výstupe bude 15 750 Kč. Ďalej sa to premietne ešte v riadku 43, kde opäť základ dane 

bude 75 000 Kč, a v stĺpci „V plnej výške“ bude čiastka 15 750 Kč. Spôsob výpočtu je 

zobrazený v tab. 4.20. 

 

Tab. 4.20 – Výpočet v príklade č. 7 

 
Výpočet Výsledok 

základ dane (cena bez DPH) 
 

75 000 Kč 

DPH 75 000. 0,21 15 750 Kč 

cena s DPH 75 000 + 15 750 90 750 Kč 

Zdroj: vlastná úprava 

 

4.3 Slovenská republika 

4.3.1 Charakteristika obchodnej korporácie Beta 

Obchodná korporácia Beta je akciová spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike, 

ktorá je platcom dane. Jej predmetom činnosti je: kúpa tovaru na účely jeho predaja 

konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja iným 

prevádzkovateľom ţivnosti (veľkoobchod), podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane 

predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho 
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predaja, sprostredkovanie činností v oblasti sluţieb a dopravy obchodu a cestná nákladná 

doprava. 

 

4.3.2 Uskutočnené plnenia 

Príklad č. 1  

Obchodná korporácia Beta 10. januára 2014 dodala tovar, ktorým je krmivo pre 

zvieratá, do Českej republiky českej osobe povinnej k dani, ktorá ale nie je osobou 

registrovanou k dani v Česku. Faktúra bola vystavená dňa 20. januára 2014 na celkovú 

čiastku 2 000 EUR, ktorú česká osoba uhradila 15. februára 2014. Miesto plnenia v tomto 

prípade je v tuzemsku, a to podľa § 13 zákona o DPH. Keďţe ide o tovar, ktorý sa nenachádza 

v zozname tovarov, u ktorých je moţné uplatniť zníţenú sadzbu dane, slovenský platca 

uplatní základnú sadzbu dane 20 %. Platca je povinný priznať daň ku dňu 10. januára 2014, 

a to podľa § 19 zákona o DPH. 

V daňovom priznaní sa to premietne v riadku 3, kde základ dane bude 1 667 EUR a daň 

na výstupe v riadku 4 bude činiť 333 EUR, ktoré sme vypočítali spôsobom zobrazeným 

v tab. 4.21. 

 

Tab. 4.21 – Výpočet v príklade č. 1 

 
Výpočet Výsledok 

cena s DPH 
 

2 000 EUR 

DPH 20/(100 + 20).2 000 333 EUR 

základ dane (cena bez DPH) 2 000 − 333 1 667 EUR 

Zdroj: vlastná úprava 

 

Aj keď by sa mohlo zdať, ţe zdanenie na Slovensku je výhodnejšie, keďţe sadzba dane 

je niţšia ako v Českej republike, opak je pravdou. Vzniká tu zásadný rozdiel v zatriedení 

tovarov, na ktoré sa môţe uplatniť zníţená sadzba dane. Česká republika uplatňuje zníţenú 

sadzbu dane na väčší rozsah tovarov a sluţieb, medzi ktoré patrí aj krmivo pre zvieratá, aj keď 

najlepším príkladom sú potraviny a nealkoholické nápoje. 

 

Príklad č. 2  

Obchodná korporácia Beta dňa 4. 3. 2014 dodala sklenený odpad tuzemskému platcovi. 

Ide o tovar, ktorý nie je zaradený do zoznamu tovarov, u ktorých sa uplatňuje reţim 

prenesenia daňovej povinnosti. To znamená, ţe v tomto prípade, uskutočnenie tohto plnenia 
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s miestom plnenia v tuzemsku, je povinný priznať tuzemsky platca, ktorý plnenie uskutočnil. 

Faktúra bola vystavená dňa 5. 3. 2014 v celkovej čiastke 1 000 EUR a k úhrade fakturovanej 

čiastky došlo 1. 4. 2014. Platca je povinný priznať daň ku dňu 4. 3. 2014, to znamená ku dňu 

uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

V daňovom priznaní sa to premietne v riadku 3, kde základ dane bude 833 EUR 

a v riadku 4, kde daň bude 167 EUR, ktoré sme vypočítali spôsobom zobrazeným v tab. 4.22. 

 

Tab. 4.22 – Výpočet v príklade č. 2 

 
Výpočet Výsledok 

cena s DPH 
 

1 000 EUR 

DPH 20/(100 + 20).1 000 167 EUR 

základ dane (cena bez DPH) 1 000 − 167 833 EUR 

Zdroj: vlastná úprava 

 

Dochádza tu k rozdielu oproti Českej republike, kedy sklenený odpad nie je predmetom 

prenesenia daňovej povinnosti. 

 

Príklad č. 3  

Obchodná korporácia Beta uskutočnila prepravu tovaru z Bratislavy do Prahy dňa 

25. 6. 2014. Objednávateľom prepravy je česká osoba registrovaná k dani v Českej republike. 

Faktúra je vystavená na čiastku 5 000 EUR. Miestom plnenia je miesto, kde sa tovar v čase 

skončenia jeho prepravy nachádza. To znamená, ţe miesto plnenia je v Prahe. Povinnosť 

priznať daň vzniká v Českej republike. Daňový doklad bol vystavený 3. 7. 2014. Povinnosť 

priznať daň vzniká ku dňu 25. 6. 2014. 

Do daňového priznania tento prípad neuvádzame. 

 

Príklad č. 4  

Obchodná korporácia Beta dodáva zahraničnej osobe do Ruska tovar. Prepravu tovaru 

zaisťuje slovenská prepravná obchodná korporácia, ktorá je zmocnená vývozcom 

k odovzdaniu tovaru kupujúcemu v Rusku. Tovar bol vývozcovi prepustený v tuzemsku do 

reţimu vývozu 28. 3. 2014, z územia EÚ vystúpil dňa 1. 4. 2014 a výstup bol riadne 

potvrdený colným úradom. Kupujúcemu v Rusku bol tovar predaný 5. 4. 2014. Pre účely 

vykázania v daňovom priznaní je rozhodujúci deň výstupu tovaru z územia EÚ. Vývozcovi 

vznikla povinnosť vykázať vývoz v priznaní k DPH ku okamţiku 1. 4. 2014. Fakturovaná 
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čiastka činila 4 000 EUR. Vývoz je v súlade s § 47 zákona o DPH, a preto predávajúci 

oslobodí vyváţaný tovar od DPH. 

V daňovom priznaní sa to premietne v riadku 15 a v riadku 17, kde uvedieme čiastku 

4 000 EUR. 

 

Podľa českého zákona o DPH sa za zahraničnú osobu povaţuje osoba, ktorá nemá na 

území EÚ sídlo ani miesto pobytu. V porovnaní so slovenským zákonom o DPH tu dochádza 

k odlišnosti chápania pojmu „zahraničná osoba“. Slovenská legislatíva totiţ nerozlišuje medzi 

osobami registrovanými k dani v inom členskom štáte a osobami z tretích krajín. Za 

zahraničnú osobu teda povaţuje zdaniteľnú osobu, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto 

podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdrţiava. 

 

4.3.3 Prijaté plnenia 

Príklad č. 5  

Dňa 3. 9. 2014 poskytla obchodnej korporácií Beta, americká osoba povinná k dani, 

reklamné sluţby. Daňový doklad bol vystavený 4. 9. 2014 na čiastku 8 000 EUR. K úhrade 

tejto čiastky došlo 20. 10. 2014. Povinnosť priznať daň vzniká obchodnej korporácií Beta, a to 

ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia, teda ku dňu 3. 9. 2014. Miestom plnenia je 

tuzemsko. 

V daňovom priznaní sa to premietne v riadku 11, kde základ dane bude 8 000 EUR 

a v riadku 12, kde daň bude 1 600 EUR. Ďalej sa to premietne v riadku 21, kde uvedieme 

odpočítateľnú daň 1 600 EUR. Spôsob výpočtu je zobrazený v tab. 4.23. 

 

Tab. 4.23 – Výpočet v príklade č. 5 

 
Výpočet Výsledok 

základ dane (cena bez DPH) 
 

8 000 EUR 

DPH 8 000.0,20 1 600 EUR 

cena s DPH 8 000 + 1 600 9 600 EUR 

Zdroj: vlastná úprava 

 

Príklad č. 6  

Obchodnej korporácií Beta bol dňa 20. 2. 2014 dodaný tovar, ktorým sú obilniny, 

slovenským platiteľom dane. Hodnota dodávky je 6 100 EUR s DPH. V tomto prípade sú 

splnené podmienky prenesenia daňovej povinnosti, ktorou je minimálny limit 5 000 EUR bez 
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dane, a to podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH. Toto plnenie uvedie obchodná korporácia Beta 

vo svojom daňovom priznaní a je povinná zaplatiť daň. V prípade, ak by dodávka bola 

napríklad len 3 000 EUR, uplatnil by sa beţný reţim, čiţe túto dodávku by zdanil dodávateľ. 

V daňovom priznaní sa to premietne v riadku 9, kde základ dane bude 5 083 EUR 

a v riadku 10, kde daň bude 1 017 EUR, ktoré sme vypočítali spôsobom zobrazeným 

v tab. 4.24. 

 

Tab. 4.24 – Výpočet v príklade č. 6 

 
Výpočet Výsledok 

cena s DPH 
 

6 100 EUR 

DPH 20/(100 + 20).6 100 1 017 EUR 

základ dane (cena bez DPH) 6 100 − 1 017 5 083 EUR 

Zdroj: vlastná úprava 

 

Oproti českej republike tu dochádza k rozdielom, čo sa týka zoznamu tovarov, 

u ktorých sa pri dodaní pouţije reţim prenesenia daňovej povinnosti. Od 1. 1. 2014 sa na 

Slovensku rozsah zdaniteľných obchodov, pri ktorých sa uplatní tento reţim, takzvané 

samozdanenie, rozšíril. Patria medzi ne napríklad obilniny, olejnaté semená, rôzne zrná, 

vybrané kovy, mobilné telefóny a integrované obvody. Podmienkou však je, ţe základ dane 

musí byť rovný alebo väčší ako 5 000 EUR. 

 

Ďalej tu opäť dochádza k rozdielnej sadzbe dane. Kým v Českej republike uplatníme 

zníţenú sadzbu, na Slovensku daný tovar musíme zdaniť základnou sadzbou dane. 

 

Príklad č. 7  

Slovenský platca dane poskytol dňa 20. 9. 2014 stavebné práce pre obchodnú 

korporáciu Beta. Ide o výstavbu budovy, ktorá sa bude pouţívať ako sklad. Celková 

fakturovaná čiastka bola 3 000 EUR a bola uhradená dňa 15. 10. 2014. Keďţe ide 

o poskytnutie sluţieb medzi dvoma slovenskými platcami, miestom plnenia je tuzemsko 

a stavebné práce nie sú predmetom prenesenia daňovej povinnosti, uplatní sa v tomto 

prípade beţný reţim. Daň je povinný platca priznať ku dňu uskutočnenia zdaniteľného 

plnenia, teda ku dňu poskytnutia sluţby, a to 20. 9. 2014. 
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V daňovom priznaní sa to premietne v riadku 21, kde sa uvedie daň 500 EUR. Ďalej sa 

to premietne ešte v riadku 23, kde bude opäť čiastka 500 EUR, ktoré sme vypočítali 

spôsobom zobrazeným v tab. 4.25. 

 

Tab. 4.25 – Výpočet v príklade č. 7 

 
Výpočet Výsledok 

cena s DPH 
 

3 000 EUR 

DPH 20/(100 + 20).3 000 500 EUR 

základ dane (cena bez DPH) 3 000 − 500 2 500 EUR 

Zdroj: vlastná úprava 

 

4.4 Zhodnotenie výsledkov 

Na základe vyššie uvedených príkladov vyplýva, ţe zaťaţenie daňou z pridanej hodnoty 

v Českej a Slovenskej republiky je dosť vysoké. Svedčí o tom nielen výška sadzieb dane, ale 

aj zatriedenie tovarov a sluţieb do zoznamu, na základe ktorého je moţné uplatniť zníţenú 

sadzbu dane. Ako sa uţ vyššie spomína, rozdiel medzi mnoţstvom tovarov a sluţieb napríklad 

v porovnaní s Poľskom je priepastný. Slovenská republika dokonca neuplatňuje zníţenú 

sadzbu dane na ţiadne sluţby. Vyplnené daňové priznanie obchodnej korporácie Alfa sa 

nachádza v prílohe 3 tejto diplomovej práce. Následne sa v prílohe 4 a v prílohe 5 tejto 

diplomovej práce nachádza daňové priznanie a kontrolný výkaz obchodnej korporácie Beta. 

 

Najväčšie odlišnosti vznikajú aj v prípade prenesenia daňovej povinnosti. Na základe 

smernice Rady 2013/43/EÚ z 22. júla 2013, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES 

o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o voliteľné a dočasné uplatňovanie 

mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru 

a poskytovaním určitých sluţieb, ktoré sú náchylné na podvod, majú členské štáty moţnosť 

pri uplatňovaní mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti, podľa vlastného uváţenia, 

dočasne určiť podmienky pre uplatňovanie tohto mechanizmu. Novinkou je, ţe členské štáty 

môţu do 31. 12. 2018 a minimálne na obdobie dvoch rokov stanoviť, ţe osobou povinnou 

platiť daň z pridanej hodnoty je zdaniteľná osoba, ktorej bola vykonaná aj ktorákoľvek 

nasledujúca dodávka: dodanie mobilných telefónov, zariadení s integrovaným obvodom, 

dodanie plynu a elektriny zdaniteľnému obchodníkovi, poskytovanie certifikátov týkajúcich 

sa plynu a elektriny, poskytovanie telekomunikačných sluţieb, dodanie herných konzol, 
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laptopov a tabletov, dodanie obilnín, priemyselných plodín, dodanie surových kovov 

a kovových polotovarov. 

V rámci boja proti náhlym podvodom bola prijatá smernica Rady 2013/42/EU zo dňa 

22. júla 2013, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej 

hodnoty, pokiaľ ide o mechanizmus rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH. 

S ohľadom na časté prípady podvodov, ku ktorým dochádza, je najlepšou zárukou rýchla 

a mimoriadna reakcia na ďalšie prípady náhlych podvodov zvláštne opatrenie mechanizmu 

rýchlej reakcie. Spočíva v moţnosti pouţiť v krátkej dobe prenesenie daňovej povinnosti 

v nadväznosti na príslušné oznámenie dotyčného členského štátu. Nie je moţné ho pouţiť 

v prípade dlhodobých podvodov, to znamená, u komodít, u ktorých sa členské štáty potykajú 

s daňovými podvodmi dlhodobo a opakovane. Toto zvláštne opatrenie mechanizmu rýchlej 

reakcie zostáva v platnosť po dobu nepresahujúcu 9 mesiacov. 

 

Rozdiely, ktoré vznikajú pri vyplňovaní daňových priznaní v jednotlivých štátoch, by 

mali byť čoskoro odbúrané. Európsky parlament totiţ schválil jednotnú formu daňového 

priznania, čím by sa zníţila administratívna záťaţ, ktorej čelia jednotlivé podniky v EÚ. 

Takéto daňové priznanie by sa podávalo mesačne, prípadne štvrťročne a súhrnné ročné 

daňové priznania k dani z pridanej hodnoty by sa zrušilo. 
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5 Záver 

Oblasť dane z pridanej hodnoty je v rámci Európskej únie výrazne harmonizovaná, 

preto celá rada ustanovení vychádza z únijnej legislatívy, ktorá je pre členské štáty záväzná. 

V súčasnosti je základným predpisom smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 

o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Harmonizácia v tejto oblasti je potrebná, aby 

sa zamedzilo veľkým odlišnostiam v zdanení v jednotlivých členských štátoch a aby sa 

zabránilo takzvanej obchodnej turistike. Ďalší vývoj sa bude pravdepodobne uberať 

k odbúravaniu administratívnej záťaţe a posilneniu boja proti daňovým podvodom. Preto je 

nevyhnutné, aby jednotlivé krajiny zabezpečili lepšie fungovanie svojich daňových systémov 

na vnútornom trhu a zachovávala sa pomoc pri riešení nedostatkov formou výmeny 

kvalitných postupov na ich odstraňovanie. Je viac ako zrejmé, ţe k zdokonaľovaniu systému 

dane z pridanej hodnoty je nutné, aby daňové správy jednotlivých členských štátov posilnili 

spoluprácu a vzájomnú dôveru a solidaritu. Na druhej strane zníţenie administratívnej záťaţe 

a zjednodušenie daňového systému pre daňovníkov, môţe mať za následok zlepšenie 

v dodrţiavaní právnych predpisov daňovníkov. 

 

Cieľom diplomovej práce bolo priblíţenie problematiky dane z pridanej hodnoty so 

zameraním na sluţby a poukázanie na rozdiely vo vybraných členských štátoch. Následne boli 

zostavené daňové priznania podľa príslušnej legislatívy Českej a Slovenskej republiky 

a zhodnotený dopad na výšku daňovej povinnosti platcov v rovnakých prípadoch. 

 

V prvej časti diplomovej práce boli stanovené základné východiská dane z pridanej 

hodnoty. Spracovanie jednotlivých časti zohľadňuje zmeny spôsobené novelizáciou 

a v jednotlivých prípadoch pribliţuje riešenie danej problematiky na príkladoch. Tieto 

príklady uľahčujú pochopenie, pretoţe dokresľujú právnu úpravu i komentár. 

 

Na vyššie uvedenú teoretickú časť diplomovej práce nadväzuje porovnávanie odlišnosti 

v zdanení vo vybraných členských štátoch, kde sa diplomová práca zameriava na sadzby a ich 

vývoj, podmienky registrácie, spôsob podania daňového priznania, vznik nároku na odpočet 

dane, ručenie za nezaplatenú daň, reţim prenesenia daňovej povinnosti a podobne. Všetky 

zákony o dani z pridanej hodnoty, porovnávaných členských štátov, vychádzajú zo smernice 

Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. 

Rozdiely, ktoré sa podarilo odhaliť, vznikajú hlavne v dôsledku výnimky, ktoré poskytuje 
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Európska únia. Sadzby dane v porovnávaných členských štátoch sú rôzne, počínajúc 5 % aţ 

po 23 %. Túto najniţšiu a zároveň najvyššiu sadzbu dane, v prípade vybraných štátov, 

uplatňuje Poľsko. V porovnaní s Českou republikou, zníţené sadzby dane uplatňuje na 

omnoho väčšie mnoţstvo tovarov a sluţieb. Tak isto aj v prípade prenesenia daňovej 

povinnosti nie je tomu inak. Môţeme teda povedať, ţe daň z pridanej hodnoty v Poľsku je 

celkom ţičlivá pre spotrebiteľa. Oproti tomu situácia na Slovensku, aj keď sadzby dane sú 

síce niţšie ako v Českej republike, je nepriaznivá v dôsledku malého mnoţstva tovarov, 

u ktorých je moţné uplatniť zníţenú sadzbu dane. A v prípade sluţieb to nie je moţné vôbec. 

V Nemecku a v Rakúsku sa sadzby dane pohybujú okolo priemeru a spotrebitelia sa tam 

môţu tešiť zníţeným sadzbám dane na základné potraviny. 

 

Ďalšími odlišnosťami, ktoré stoja za zmienku sú inštitút ručenia za nezaplatenú daň 

a kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty, ako nástroje boja proti daňovým únikom. Kým 

inštitút ručenia je celkom zabehnutou vecou, podávanie kontrolného výkazu napríklad na 

Slovensku je novinkou tohto roka. V Českej republike sa na to chystajú budúci rok. 

 

Záverečná časť sumarizuje zistené rozdiely v zdanení v Českej republike a na 

Slovensku a pribliţuje ich príkladmi z praxe. Následne aj uvádza riešenie na vyplnenie 

daňového priznania. 

 

Táto diplomová práca dáva moţnosť zoznámiť sa s právnou úpravou, ako aj zmenami, 

dane s pridanej hodnoty so zameraním na sluţby. Taktieţ ponúka prehľad najvýraznejších 

rozdielov v úprave dane z pridanej hodnoty medzi Českou republikou, Slovenskou 

republikou, Nemeckom, Rakúskom a Poľskom. 
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