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Práva a povinnosti osoby registrovanej pre DPH odo dňa 

registrácie – všeobecne 

 

1. Registrácia pre DPH s nárokom na odpočítanie DPH  
 

Podľa slovenského zákona o DPH sa daňový subjekt usadený na území Slovenska 

po dosiahnutí obratu 49 790 EUR za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov musí registrovať pre DPH §4. Zákon umožňuje registrovať sa pre 

DPH aj pred dosiahnutím stanoveného obratu. 

Zdaniteľné osoby vykonávajúce na Slovensku činnosť podliehajúcu DPH, ktoré nie sú 

usadené na území Slovenska, sú povinné (okrem zákonných výnimiek) zaregistrovať sa 

pre DPH  § 5  už pred začatím vykonávania tejto činnosti.  

Aj na zahraničnú osobu dodávajúcu na Slovensko tovar formou zásielkového predaja § 6 

sa vzťahuje povinnosť registrovať sa pre DPH. Táto povinnosť platí až od dosiahnutia 

celkovej hodnoty tovaru bez DPH vo výške 35 000 EUR. Zákon umožňuje registrovať sa pre 

DPH aj pred dosiahnutím stanovenej hodnoty tovaru. 

Všetky vyššie uvedené daňové subjekty sa odo dňa pridelenia daňového identifikačného 

čísla stávajú riadnym platiteľom DPH s plným právom na odpočítanie DPH. 

 

Zábezpeka na daň 

Zloženie zábezpeky na daň platí rovnako ako pre povinnú registráciu pre daň, tak aj pre 

dobrovoľnú registráciu pre daň. 

Žiadateľ je povinný zložiť zábezpeku na daň v prípade, ak: 

 je rizikový subjekt, 

 vykonáva len prípravnú činnosť, teda neuskutočňuje ešte žiadne zdaniteľné obchody. 

(dobrovoľná registrácia) 

Správca dane môže žiadateľovi určiť zábezpeku na daň v rozmedzí od 1 000 eur do 500 

000 eur. Žiadateľ o registráciu je povinný zložiť zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia 

rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň. 

Správca dane zaregistruje žiadateľa do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti, pridelí mu 

identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) a vydá osvedčenie o registrácii pre daň v prípade, ak 

žiadateľ zložil zábezpeku na daň. 

Správca dane môže zamietnuť žiadosť o dobrovoľnú registráciu na DPH. 

 

2. Nárok na odpočítanie DPH pred dňom registrácie 
 

Za obdobie pred pridelením identifikačného čísla pre DPH môže platiteľ odpočítať DPH, 

viažucu sa k majetku, ktorý nadobudol pred registráciou pre DPH. 
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Pre takýto odpočet musia byť splnené nasledovné podmienky: 

 ku dňu registrácie pre DPH nebol dlhodobý majetok zahrnutý do daňových výdavkov 

 majetok bude používať na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ 
 
 

3. Určenie zdaňovacieho obdobia 
 

Zdaňovacím obdobím novo registrovaného platiteľa dane, ktorý je registrovaný po 1.10.2012, 

je kalendárny mesiac. Uvedené vyplýva z § 77 ods.1 zákona o DPH. 

 

4. Povinnosť vyhotoviť daňový doklad – vznik daňovej povinnosti 
 

Význam faktúry z pohľadu zákona o DPH spočíva v tom, že plní predovšetkým funkciu 

kontroly dane z pridanej hodnoty. Slúži na kontrolu DPH, ktorú je povinný odviesť dodávateľ 

z dodania tovaru alebo služby a slúži aj na kontrolu odpočtu dane uplatňovaného príjemcom 

tovaru alebo služby. 

Pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, 

ktorá nie je zdaniteľnou osobou do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby alebo do 

15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby.  

Povinnosť vyhotoviť faktúru nemá platiteľ, ak dodáva tovar alebo služby oslobodené od dane 

podľa § 28 - § 42 zákona o DPH. 

Pri tuzemských opakovaných alebo čiastkových dodávkach, pri ktorých sú dohodnuté platby 

za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným 

dňom 12. mesiaca. 

Pri opakovaných alebo čiastkových dodávkach služieb od dodávateľa z iného členského 

štátu, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca služby a pri ktorých sú dohodnuté platby 

za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, vzniká daňová povinnosť vždy ku koncu 

každého kalendárneho roka. 

Pri službách obstaraných menom platiteľa, ale na účet inej osoby vzniká daňová povinnosť 

dňom vystavenia faktúry obstarávateľom, avšak najneskôr posledným dňom tretieho 

kalendárneho mesiaca po mesiaci, kedy bola služba dodaná. 

 

5. Faktúra vyhotovená v cudzom jazyku 
 

Faktúra môže byť platiteľom alebo zdaniteľnou osobou, ktorá nie je platiteľom, vyhotovená v 

cudzom jazyku, ale na požiadanie daňového úradu sú povinní na účel kontroly zabezpečiť jej 

preklad do slovenského jazyka. 

 

6. Uchovávanie faktúr 
 

Kópie faktúr, ktoré vyhotovil alebo ktoré vyhotovil v jeho mene a na jeho účet odberateľ alebo 

tretia osoba, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, 
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prijaté faktúry vyhotovené zdaniteľnou osobou alebo treťou osobou v jej mene a na jej účet 

po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, 

prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) 

zákona o DPH do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 a 54a zákona o 

DPH, čo je obdobie 20 rokov, 

dovozné doklady a vývozné doklady potvrdené colným orgánom do konca kalendárneho 

roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú. 

 

7. Náležitosti daňových dokladov 
 

Platiteľ DPH je povinný uvádzať na všetkých daňových dokladoch náležitosti, ktoré bude 

vystavovať svojim odberateľom. Súčasne ale musí na dokladoch uvádzať aj ostatné 

náležitosti, ktoré mu ukladajú osobitné predpisy (napr. zákon o účtovníctve, obchodný 

zákonník). 

Pri vystavovaní daňových dokladov pre účely DPH je dôležité, či ide o faktúru za dodanie 

tovaru a služby v tuzemsku alebo v zahraničí. 

Každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne sa na ňu vzťahuje, 

(napr. ťarchopis, dobropis k pôvodnej faktúre) musí obsahovať poradové číslo pôvodnej 

faktúry a údaje, ktoré sa menia. 
 

Náležitosti faktúry pri dodaní tovaru a služby  

 

Podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH faktúra musí obsahovať nasledovné náležitosti: 

1. meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta 

podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej 

identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, 

2. meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, 

adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa 

obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo 

pod ktorým mu bola dodaná služba, 

3. poradové číslo faktúry, 

4. dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento 

dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 

5. dátum vyhotovenia faktúry, 

6. množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, 

7. slovnú informáciu "vyhotovenie faktúry odberateľom", ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru 

alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4, 

8. slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je 

príjemca tovaru alebo služby, 
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9. údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12, 

10. slovnú informáciu "úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie", ak sa uplatní osobitná 

úprava podľa § 65, 

11. slovnú informáciu "úprava zdaňovania prirážky - použitý tovar", "úprava zdaňovania prirážky 

- umelecké diela" alebo "úprava zdaňovania prirážky - zberateľské predmety a starožitnosti", 

a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66 

12. základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú 

obsiahnuté v jednotkovej cene, 

13. uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz 

na ustanovenie  zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o 

spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia 

"dodanie je oslobodené od dane", 

14. výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa 

osobitnej úpravy v § 66, 
 
Náležitosti faktúry pri dodaní tovaru a služby  s miestom dodania v inom ČŠ EU, ak 
osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby, nemusí obsahovať položky 12 
až 14, ak formou odkazu na množstvo alebo rozsah a druh tovaru alebo služby možno určiť 
základ dane. 
 

8. Zjednodušená faktúra 
 

Zjednodušená faktúra je faktúra, ktorá neobsahuje všetky náležitosti od 1. až po 14., ale i 

napriek tejto skutočnosti, pri splnení ostatných podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH je 

možné si z nej odpočítať daň. 

Zjednodušená faktúra nemôže byť vyhotovená platiteľom pri dodaní tovaru alebo služby 

oslobodeného od dane teda do ČŠ EU (podľa § 43 zákona o DPH),  keď je osobou povinnou 

platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené 

od dane, pri zásielkovom predaji tovaru. 

 

Zjednodušenou faktúrou je: 

1. doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur; doklad nemusí 

obsahovať identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu bez dane (príkladom môže 

byť doklad vydaný parkovacím automatom za parkovanie auta, pričom predmetné 

parkovisko prevádzkuje platiteľ DPH) 

2. doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby 

vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými 

platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur a doklad 

vyhotovený tankovacím automatom pre bez obslužné čerpanie pohonných látok, ak cena 

tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 
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eur; doklad nemusí obsahovať údaje identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu 

bez dane.  

 

9. Kto, a kedy je povinný vyhotoviť faktúru 
 

 platiteľ, 

 zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a 

 každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu. 
 

10. Náležitosti daňového dokladu prijatého platiteľom DPH 
 

Za vyhotovenie faktúry, za správnosť údajov vo faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia 

zodpovedá platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu. 

Daňové doklady prijaté od tuzemských platiteľov DPH za dodávku tovarov a služieb musia 

obsahovať tie isté náležitosti, ktoré je platiteľ DPH povinný uvádzať na svojich vystavených 

dokladoch za dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku. 

Na druhej strane slovenský zákon o DPH v prípade faktúry pri nadobudnutí tovaru z iného 

členského štátu a prijatí služby zo zahraničia nepredpisuje žiadne konkrétne náležitosti, 

nakoľko vystavovanie takejto faktúry podlieha legislatíve štátu dodávateľa tovaru alebo 

služby. Faktúry pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a prijatí služby zo zahraničia 

by však mali obsahovať tie isté údaje ako faktúry pri dodaní tovaru resp. služby 

do zahraničia. 

Správne uvedené údaje a úplné náležitosti daňového dokladu sú jednou z podmienok, ktoré 

musia byť splnené pre uplatnenie práva na odpočítanie DPH. 

 

11. Základ dane a sadzba dane 
 

Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo dodávateľ prijal alebo má prijať 

ako protihodnotu od svojho odberateľa alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, 

zníženú o daň. 

Ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny, alebo ak je poskytnutá 

zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy. 

Základná sadzba DPH na tovary a služby je 20 % zo základu dane. Na vybrané tovary 

(farmaceutické výrobky, zdravotnícke pomôcky, knihy a pod.) sa uplatňuje znížená sadzba 

DPH 10 % zo základu dane.  

 

12. Oprava základu dane 
 

Zákon o DPH ustanovuje 3 prípady, kedy je možné vyhotoviť doklad o oprave základu dane 

(dobropis resp. ťarchopis): 
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 pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo 
čiastočnom vrátení dodávky tovaru 

 pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti 

 pri zvýšení ceny tovaru alebo služby 
 

13. Povinnosť viesť záznamy pre účely DPH 
 

Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období 

o dodaných tovaroch a službách, o prijatých tovaroch a službách a aj o platbách prijatých 

pred dodaním tovarov a služieb a o platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb. 

Záznamy vedie platiteľ osobitne za tuzemsko, členské štáty EÚ a zahraničie a pre účely 

odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou 

odpočítania DPH, bez možnosti odpočítania DPH a s možnosťou pomerného odpočítania 

DPH. 

 

14. Lehoty na podanie daňových priznaní k DPH a kontrolných výkazov 
a súhrnných výkazov 

 

Podanie daňové priznania 

Po vyplnení daňového priznania sa dozviete výšku vlastnej daňovej povinnosti, ktorú máte 

zaplatiť alebo výšku nadmerného odpočtu, ktorý Vám má byť vrátený. 

Daňové priznanie podáva platiteľ do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom 

vznikla vlastná daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet. 

Daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty má povinnosť doručovať podania 

elektronickými prostriedkami finančnej správe. Daňovník musí byť registrovaný a prihlásený 

na portáli FS a registrovaný na daňovom úrade.  

 

15. Súhrnný výkaz 
 

V prípade, ak platiteľ DPH dodá do iného členského štátu EÚ tovary, ktorých hodnota v 

príslušnom kvartáli, ako aj v predchádzajúcich štyroch kvartáloch neprekročí hodnotu 50 000 

EUR, môže podať súhrnný výkaz štvrťročne, t.j. do 25 dní od skončenia príslušného kvartálu. 

Pokiaľ platiteľ v príslušnom kvartáli nedodá do EÚ žiadne tovary ani služby, súhrnný výkaz 

nepodáva. Súhrnný výkaz sa podáva výlučne elektronicky. 

Za nepodanie súhrnného výkazu hrozí platiteľovi pokuta zo strany daňového úradu vo výške 

od 60 do 3 000 EUR. 
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16. Kontrolný výkaz 

 

Od 1.1.2014 sa ako jeden z nástrojov boja proti daňovým podvodom zavádza pre platiteľov 

DPH nová povinnosť, a to podať kontrolný výkaz (§ 78a zákona o DPH), registrované  pre 

DPH v zmysle § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH (nevzťahuje sa na osoby 

registrované  pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH). 
 

Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie 

obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho 

obdobia.  

 

Platiteľ DPH nie je povinný podať kontrolný výkaz, ak: 

 nie je povinný podať daňové priznanie (napr. ak zahraničnej osobe registrovanej pre DPH 

podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH nevznikne povinnosť podať daňové priznanie), 

 podáva nulové daňové priznanie, 

 uvádza v daňovom priznaní len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 

alebo § 47 alebo údaje o dodaní tovaru podľa § 45 zákona o DPH a súčasne v ktorom 

neuvádza údaje o odpočítaní dane alebo uvádza len odpočítanie dane pri dovoze tovaru do 

tuzemska (napr. ak platiteľ DPH dodá tovar do iného členského štátu s oslobodením od dane 

podľa § 43 zákona o DPH a uplatňuje len odpočítanie dane pri dovoze tovaru z tretieho štátu 

do tuzemska). 
 

17. Sankcie a pokuty 
 

Za nesplnenie povinností súvisiacich s kontrolným výkazom (nepodanie kontrolného 

výkazu, oneskorené podanie kontrolného výkazu, uvedenie neúplných alebo nesprávnych 

údajov v kontrolnom výkaze, neodstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkaze 

v lehote určenej vo výzve daňového úradu) uloží daňový úrad pokutu do výšky 10 000 € (pri 

opakovanom porušení povinností  pokutu do výšky 100 000 €). Pri určení výšky pokuty sa 

prihliadne na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.  

Za nepodanie daňového priznania v lehote hrozí platiteľovi zo strany daňového úradu 

pokuta vo výške od 30 do 16 000 EUR. Za nezaplatenie vlastnej daňovej povinnosti v lehote 

vyrubí správca dane platiteľovi úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý deň omeškania 

s platbou. Pri výpočte úroku sa použije štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej 

centrálnej banky, minimálne však 15 % p.a.. 

Daňové priznanie musí tuzemský platiteľ DPH podať aj v prípade, ak mu v danom 

zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť alebo právo na odpočítanie DPH. Ak však 

v príslušnom zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť alebo právo na odpočítanie 

DPH zahraničnej osobe registrovanej pre DPH na Slovensku, nemusí táto osoba podať 

daňové priznanie vôbec. 
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Ak po lehote na podanie priznania vznikne platiteľovi povinnosť korekcie už podaného 

daňového priznania k DPH (napr. z dôvodu storno dokladu, nezahrnutia faktúry), je povinný 

podať správcovi dane dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho 

po tomto zistení. 

Ak sa dodatočným daňovým priznaním zvyšuje vlastná daňová povinnosť alebo znižuje už 

vrátený nadmerný odpočet DPH, vyrubí správca dane platiteľovi pokutu vo výške rovnajúcej 

sa súčinu 1, 5-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a rozdielu 

medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v riadnom 

daňovom priznaní. 

 

18. Registračná povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu / 

bez nároku na odpočet DPH / 
 

Povinnosť registrovať sa pre DPH z dôvodu nadobudnutia tovarov z iného členského štátu 

podľa § 7 zákona o DPH vzniká zdaniteľným osobám, ktoré nie sú registrované pre DPH v 

SR, ak  nadobudnú tovar v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého nadobudnutím 

celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárom roku 14 000 €. Žiadosť sa podáva 

pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných 

členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 €. Registráciou podľa § 7 zákona o 

DPH sa daná osoba nestáva platiteľom dane, aj keď má pridelené IČ DPH. Má povinnosť 

zaplatiť daň z nadobudnutia tovaru v SR z iného členského štátu, avšak nemá nárok na 

odpočítanie dane. 

 

19. Registračná povinnosť pri dodaní/prijatí služby do/z iného členského 

štátu / bez nároku na odpočet DPH / 
 

Registráciu zdaniteľnej osoby, ktorá nie je registrovaná pre daň, pri prijatí a dodaní služieb 

z/do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o 

DPH, upravuje § 7a zákona o DPH. 

Povinnosť registrácie : 

 Pred prijatím služby z iného členského štátu, pri ktorej jej vzniká povinnosť platiť daň 

podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH alebo 

 Pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 

15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. 

 

Medzi služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, patria 

najmä: sprostredkovateľské služby, preprava tovaru, doplnkové služby pri preprave tovaru, 

ocenenie a práce na hmotnom hnuteľnom majetku, nájom hnuteľného majetku (s výnimkou 

krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov), reklamné, poradenské, inžinierske, 
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technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke služby, pridelenie 

zamestnancov, služby dodávané elektronickými prostriedkami. 

Aké povinnosti zdaniteľnej osobe registráciou podľa § 7a zákona o DPH vzniknú: 

1. Prijatie služby z iného členského štátu 

 Po pridelení identifikačného čísla pre DPH si táto osoba musí služby z iného členského 

štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, objednávať pod 

týmto číslom 

 Pri prijatí služby má povinnosť odviesť daň v SR podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH (dodávateľ 

z iného členského štátu nebude v takomto prípade účtovať k cene DPH), avšak nemá nárok 

na odpočítanie dane. 

 Pri prijatí služby je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho 

mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v rovnakej lehote zaplatiť daň (do 5 € sa daň 

neplatí). 

 Vedie záznamy v zmysle § 70 zákona o DPH o prijatých službách, pri ktorých je povinná 

platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH. 

Táto osoba je v prípade vzniku daňovej povinnosti povinná odviesť daňovému úradu 

DPH, ale nemôže si odpočítať DPH na vstupe. 

 

 

2. Dodanie služby do iného členského štátu 

 Po pridelení identifikačného čísla bude zdaniteľná osoba dodávať služby pod týmto číslom 

 Podá súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok v zmysle § 80 zákona o DPH do 25 dní po 

ukončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom dodala služby, pri ktorých je miesto dodania 

podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je 

príjemca služby (v daňovom priznaní sa tieto služby neuvádzajú). 

 Vedie záznamy v zmysle § 70 zákona o DPH o dodaných službách s miestom dodania v 

inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. 
 

S pozdravom, 

 

Straková Dáša 

 
 
 
 
 
1
 Predložený materiál má informatívny charakter a nenahradzuje v žiadnom prípade odbornú 

konzultáciu. Pri riešení konkrétnych prípadov sa neváhajte obrátiť na našu kanceláriu. 
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+421 907 020 378 
office@foxconsulting.eu 

www.foxconsulting.eu 

Banka/Bank: 

Číslo účtu/Account Nr.: 

IBAN: 

Fio Banka, a.s. 

2000373973/8330 

SK3783300000002000373973 

IČO/ID Nr.: 

DIČ: 

IČ DPH/VAT Nr.: 

35959215 

2022079070 

SK2022079070 

FOX Consulting s.r.o. 

Cyrila a Metoda 1 

900 29 Nová Dedinka 

Spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 37901/B 

Business Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 37901/B 

 

 

 

 


