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NOVELA ZÁKONA O DPH

Vážený klient,

počas posledného augustového týždňa bola v parlamente schválená novela zákona 

o DPH. V aktuálnom čísle nášho newslettra by sme Vám chceli priblížiť 

najvýznamnejšie zmeny v oblasti DPH.

S účinnosťou od 01.01.2023 zákon o DPH vymedzuje vybrané skupiny zdaniteľných 

osôb, ktoré majú možnosť rozhodnúť sa, či sa po presiahnutí obratu 49.790 EUR 

zaregistrujú pre daň alebo nie. Ide predovšetkým o zdaniteľné osoby, ktoré 

výhradne poskytujú finančné a poisťovacie služby alebo prenajímajú nehnuteľnosti s 

oslobodením. Rovnako majú tieto zdaniteľné osoby možnosť požiadať o zrušenie 

registrácie pre daň či vziať svoju žiadosť o registráciu späť. Vo vymedzených 

prípadoch nevzniká týmto zdaniteľným osobám povinnosť podať osobité, daňové 

priznanie pri nesplnení si registračnej povinnosti.

Ďalej sa navrhuje zosúladiť prípady vymerania úroku z omeškania, ktorý sa týka 

sumy dane pri dovoze tovaru, s prípadmi vymerania úroku z omeškania týkajúceho 

sa colného dlhu.

V súlade s pravidlom o odpočítaní dane na strane odberateľa sa do zákona dopĺňa 

ustanovenie povinnosti odberateľa opraviť odpočítanú daň v rozsahu neuhradeného 

záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní od jeho splatnosti.

Zákon taktiež navrhuje možnosť opravy základu dane na strane dodávateľa v 

prípade, že mu odberateľ úplne alebo sčasti nezaplatí za dodanie tovaru alebo 

služby, a jeho pohľadávka sa na účely zákona o DPH stane nevymožiteľnou. Zákon 

ďalej upravuje a spresňuje definíciu nevymožiteľnej pohľadávky. Podľa novej 

definície ide o takú pohľadávku, od splatnosti ktorej uplynulo 150 dní.

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa tiež navrhuje oslobodiť od dane 

dodanie tovaru alebo služby Európskej Komisii, agentúre a podobným orgánom, 

ktoré budú prepravené do iného členského štátu na účely ich bezodplatného 

poskytnutia. Rovnako sa navrhuje oslobodiť od dane nadobudnutie tovaru
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V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich e-mailov:

Novelou sa taktiež odbremeňuje zahraničný platiteľ dane od nutnosti podávať nulové 

daňové priznanie ak uskutočnil iba trojstranný obchod pod identifikačným číslom 

prideleným v tuzemsku.

Poslednou významnou novinkou je upravený postup konania Finančnej správy v 

prípade nesplnenia si povinnosti podať žiadosť o registráciu pre daň, resp. jej 

oneskoreného podania. V prípade ak je výsledkom osobitého daňového priznania 

nadmerný odpočet, finančná správa nebude automaticky preverovať jeho oprávnenosť 

daňovou kontrolou ale môže zvoliť iný postup ako napr. miestne zisťovanie.

Zároveň sa navrhuje stanovenie osobitnej lehoty na zaplatenie dane v prípade, že 

osoba v čase nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu 

nedisponuje osobným číslom účtu daňovníka. Navrhnutá lehota na zaplatenie dane je 

7 dní odo dňa doručenia oznámenia o pridelení takéhoto účtu.

z iného členského štátu pre rovnaký účel Európskou Komisiou, agentúrou a 

podobným orgánom.

Od roku 2023 sa ustanovuje spôsob stanovenia výšky opravy odpočítanej dane pri 

krádeži drobného hmotného majetku kúpeného na iný účel ako ďalší predaj. V 

takomto prípade sa uplatní zákonná fikcia posudzovania tohto majetku, akoby išlo o 

povinne odpisovaný majetok.

Ďalej sa v zákone navrhuje zosúladenie prístupu a zavedenie povinnosti pre právneho 

nástupcu pokračovať v úprave odpočítanej dane aj pri hnuteľnom investičnom 

majetku.

Zákon tiež ustanovuje jednotnú lehotu pri registrácii zdaniteľnej osoby spolu s 

lehotou, počas ktorej sa zdaniteľná osoba, ktorá si nesplnila registračnú povinnosť 

alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene, považuje za platiteľa dane a to 21 dní. 
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O SPOLOČNOSTIACH  MANDAT

MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené v roku 2004 ako 

daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej doby našej existencie 

poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva a auditu menším, stredným aj 

nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na území Slovenskej republiky. 

Dlhoročná spolupráca so zahraničnými poradenskými spoločnosťami spojená 

s kompetenciou slovenských daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať 

poradenstvo pre klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.

V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje 

v súčasnosti 57 kvalifikovaných pracovníkov.

Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. 

MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré si 

čitateľ urobí na základe tohto vydania.

Ak by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu 

prijímateľov NEWSLETTRA, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese: 

news@mandat.sk

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte. 


