
Predkladacia správa 

 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov, sa predkladá na základe bodu B.5. uznesenia vlády 

Slovenskej republiky č. 111 zo 14. marca 2018, ktorým vláda uložila ministrovi financií 

predložiť na rokovanie vlády návrh právneho predpisu, ktorým sa zabezpečí prebratie smernice 

Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 

2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri 

poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku. 

 

Zámerom návrhu zákona je prebrať do zákona o dani z pridanej hodnoty  

- články 2 a 3 smernice Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení 

smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane 

z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku, v znení rozhodnutia Rady 

(EÚ) 2020/1109 z 20. júla 2020, ktorým sa v reakcii na pandémiu COVID-19 menia smernice 

(EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania, 

- smernicu Rady (EÚ) 2019/1995 z 21. novembra 2019, ktorou sa mení smernica 

2006/112/ES, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých 

domácich dodaní tovaru, v znení rozhodnutia Rady (EÚ) 2020/1109 z 20. júla 2020, ktorým sa 

v reakcii na pandémiu COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ 

ide o dátumy transpozície a uplatňovania, 

- články 90 a 184 až 186 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 

o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.  

 

Od 1. júla 2021 dôjde k zásadným zmenám pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty pri 

elektronickom obchodovaní s tovarom. Zmeny sa týkajú hlavne tzv. zásielkového predaja 

tovaru a dovozu malých zásielok z tretích štátov. Zruší sa oslobodenie od dane pri dovoze 

zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur, nakoľko toto oslobodenie narúša 

hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ a mimo EÚ. Významne sa posilnia 

nástroje a opatrenia pre výber dane pri cezhraničných obchodoch, a to rozšírením 

dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane pri digitálnych službách poskytovaných 

nezdaniteľným osobám aj na iné služby, a taktiež sa zavedú nové osobitné úpravy pre predaj 

tovaru na diaľku a možnosť predkladať tovar colným orgánom na jeho colné odbavenie v rámci 

osobitnej úpravy pre priznávanie a platbu dane pri dovoze. Významnou súčasťou týchto nových 

opatrení je súbor pravidiel a povinností pri dodaní tovaru prostredníctvom elektronických 

platforiem. 

 

Na základe čl. 90 smernice 2006/112/ES sa s účinnosťou od 1. januára 2021 navrhuje 

zaviesť pravidlá opravy pôvodného základu dane pri dodaní tovaru alebo služby v prípadoch, 

keď dodávateľovi nie je úplne alebo čiastočne zaplatené za dodaný tovar alebo službu. Na 

druhej strane, na základe čl. 184 až 186 smernice 2006/112/ES, sa odberateľovi, ktorý úplne 

alebo čiastočne nezaplatil svoj záväzok, ukladá povinnosť opraviť odpočítanú daň. 

 

 Návrh zákona nemá byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 

 

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 

zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, 

medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj 

v súlade s právom Európskej únie. 



Návrh zákona sa predkladá s rozpormi s Asociáciou zamestnávateľských zväzov 

a združení Slovenskej republiky, Republikovou úniou zamestnávateľov Slovenskej republiky a 

Asociáciou priemyselných zväzov.  

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2021 okrem ustanovení týkajúcich sa 

transpozície smernice (EÚ) 2017/2455 v platnom znení a smernice (EÚ) 2019/1995 v platnom 

znení, pri ktorých sa s ohľadom na termín transpozície navrhuje účinnosť od 1. júla 2021. Dĺžka 

legisvakancie, najmä nových pravidiel týkajúcich sa uplatňovania dane z pridanej hodnoty pri 

elektronickom obchodovaní s tovarom, je dostatočná na to, aby sa podnikatelia a finančná 

správa mohli zodpovedne pripraviť na ich uplatňovanie. 

 


