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TABUĽKA  ZHODY 

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov  

s právom Európskej únie 

Názov 

smernice: 

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty  

Smernica EÚ 

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane 

z pridanej hodnoty 

Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky 

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

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“) 

 

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

(ďalej „222/2004“) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Člán

ok 

(Č, 

O, 

V, 

P) 

Text Spôs

ob 

trans

p. 

(N, 

O, 

D, 

n.a.) 

Číslo 

predpisu 

Článok 

(Č, §, 

O, V, 

P) 

Text Zho

da 

Poz

nám

ky 

Čl. 

90  
1. V prípade zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného 

nezaplatenia alebo v prípade zníženia ceny po dodaní sa základ dane 

primerane zníži za podmienok stanovených členskými štátmi.  

2. V prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia sa členské 

štáty môžu odchýliť od ustanovenia odseku 1.   

N 

 

 

 

D 

návrh 

zákona 

čl. I 

 

 

§ 25a 

 

 

 

 

§ 25a 

Oprava základu dane pri úplnom alebo 

čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie 

tovaru alebo služby 

 

(1) Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby 

môže platiteľ, ktorý je z tohto dodania povinný 

platiť daň podľa § 69 ods. 1, znížiť, ak mu po 

vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo 

čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby 

a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala 

nevymožiteľnou podľa odseku 2.  

 

(2) Na účely tohto zákona sa pohľadávka z dodania 

Ú  



 2 

tovaru alebo služby stáva nevymožiteľnou 

pohľadávkou, ak 

a) je vymáhaná v exekučnom konaní6aca) 

a v priebehu 12 mesiacov od začatia exekučného 

konania nebola uspokojená, a to dňom, ktorý 

nasleduje po uplynutí 12 mesiacov od začatia 

exekučného konania a v rozsahu, v akom nebola 

uspokojená, 

b) sa odberateľ (dlžník) nachádza v konkurznom 

konaní,6acb) a 

1. konkurzné konanie bolo zastavené pre 

nedostatok majetku, a to dňom zverejnenia 

oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti 

uznesenia o zastavení konkurzného konania pre 

nedostatok majetku v Obchodnom vestníku,  

2. konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku, 

a to dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí 

právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu pre 

nedostatok majetku v Obchodnom vestníku, 

3. na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený 

konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto 

pohľadávka zistená  v konkurznom konaní; ak 

platiteľ neprihlásil pohľadávku v konkurznom 

konaní, dňom zverejnenia oznámenia o 

nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení 

konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku 

v Obchodnom vestníku a v rozsahu, v akom 

platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola 

uspokojená ani ak by bola prihlásená, za 

podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu 

nebola premlčaná, 

c) sa odberateľ (dlžník) nachádza v oddlžení6acc) a 

1. konkurz bol skončený z dôvodu, že konkurzná 

podstata nepokryje náklady konkurzu, a to dňom 

zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu 

z uvedeného dôvodu, 
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2. na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený 

konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto 

pohľadávka zistená  v konkurznom konaní; ak 

platiteľ neprihlásil pohľadávku v konkurznom 

konaní, dňom zverejnenia uznesenia o zrušení 

konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku 

v Obchodnom vestníku a v rozsahu, v akom 

platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola 

uspokojená ani ak by bola prihlásená, za 

podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu 

nebola premlčaná,  

3. súd určil splátkový kalendár, a to dňom určenia 

splátkového kalendára a v rozsahu, v akom bola 

táto pohľadávka zahrnutá do splátkového 

kalendára,   

d) odberateľ (dlžník), ktorý je právnickou osobou, 

zanikol bez právneho nástupcu, a to dňom zániku,  

e) odberateľ (dlžník) zomrel a 

1. súd zastavil konanie o dedičstve, ak táto osoba 

nezanechala žiadny majetok6acd) alebo zanechala 

majetok nepatrnej hodnoty,6ace) a to dňom 

nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zastavení 

konania o dedičstve, 

2. táto pohľadávka bola v lehote určenej súdom 

prihlásená v konaní o likvidácii dedičstva,6acf) 

v rozsahu, v akom bola prihlásená, a to dňom, 

ktorý nasleduje po uplynutí lehoty na prihlásenie 

pohľadávok; ak platiteľ neprihlásil pohľadávku do 

konania o likvidácii dedičstva, dňom 

právoplatného skončenia likvidácie dedičstva, a to 

v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho 

pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola 

prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka 

k tomuto dňu nebola premlčaná, 

f) uplynulo 12 mesiacov od splatnosti pohľadávky 

za dodanie tovaru alebo služby a táto pohľadávka 
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nie je viac ako 300 eur vrátane dane, ak platiteľ 

preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý 

smeruje k získaniu úhrady pohľadávky, 

g) bolo zverejnené uznesenie o skončení 

reštrukturalizácie a pohľadávka v tomto konaní 

nebola prihlásená, a to dňom zverejnenia tohto 

uznesenia v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že 

by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by 

bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka 

k tomuto dňu nebola premlčaná.  

 

(3) Platiteľ môže vykonať opravu základu dane 

podľa odseku 1 najviac vo výške, ktorá zodpovedá 

neprijatej protihodnote za dodanie tovaru 

alebo služby. Rozdiel medzi pôvodným základom 

dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi 

pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie 

najskôr v daňovom priznaní za zdaňovacie 

obdobie, v ktorom sa pohľadávka stala 

nevymožiteľnou podľa odseku 2; pôvodný základ 

dane sa nemôže znížiť o sumu, ktorú platiteľ prijal 

v súvislosti s dodaním tovaru alebo služby po tom, 

ako sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa 

odseku 2.   

 

(4) Platiteľ nemôže vykonať opravu základu dane 

pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa odseku 2, ak 

a) odberateľ (dlžník) je alebo v deň dodania tovaru 

alebo služby bol vo vzťahu k platiteľovi osobou 

uvedenou v § 22 ods. 9, 

b) tovar alebo služba bola dodaná odberateľovi 

(dlžníkovi) po vyhlásení konkurzu na majetok 

odberateľa (dlžníka),  

c) najneskôr ku dňu dodania tovaru alebo služby 

vedel, vedieť mal alebo vedieť mohol, že odberateľ 

(dlžník) úplne alebo čiastočne nezaplatí za dodanie 
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tovaru alebo služby, a to s prihliadnutím na 

okolnosti konkrétneho obchodného vzťahu. 

 

(5) Právo platiteľa vykonať opravu základu dane 

pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa odseku 2 

zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa 

lehoty na podanie daňového priznania za 

zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo 

služba dodaná. Doba podľa prvej vety neplynie  

a) počas súdneho konania alebo rozhodcovského 

konania, ak platiteľ na základe výsledkov týchto 

konaní uplatnil pohľadávku voči odberateľovi 

(dlžníkovi) v exekučnom konaní alebo uplatnil 

alebo mohol uplatniť v začatom konkurznom 

konaní, 

b) odo dňa začatia exekučného konania vedeného 

za účelom vymoženia pohľadávky platiteľa do 

uplynutia 12 mesiacov odo dňa začatia exekučného 

konania,  

c) odo dňa začatia konkurzného konania do dňa 

zastavenia konkurzného konania pre nedostatok 

majetku alebo zrušenia konkurzu pre nedostatok 

majetku, 

d) odo dňa začatia konkurzného konania do dňa 

zistenia pohľadávky platiteľa v konkurznom 

konaní,  

e) odo dňa vyhlásenia rozhodnutia o oddlžení 

konkurzom do dňa zrušenia konkurzu z dôvodu, že 

konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, 

f) odo dňa vyhlásenia rozhodnutia o oddlžení 

konkurzom do dňa zistenia pohľadávky platiteľa 

v konkurznom konaní, 

g) odo dňa zverejnenia uznesenia o poskytnutí 

ochrany dlžníkovi pred veriteľmi v Obchodnom 

vestníku do dňa skončenia konania o určení 

splátkového kalendára, v ktorom je zahrnutá 
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pohľadávka platiteľa,  

h) odo dňa úmrtia dlžníka do dňa nadobudnutia 

právoplatnosti uznesenia o zastavení konania 

o dedičstve alebo do prihlásenia pohľadávky 

v konaní o likvidácii dedičstva, 

i) od začatia reštrukturalizačného konania do jeho 

skončenia, ak platiteľ v tomto konaní pohľadávku 

neprihlásil. 

 

(6) Ak po znížení základu dane podľa odseku 3 

platiteľ prijme v súvislosti s nevymožiteľnou 

pohľadávkou podľa odseku 2 akúkoľvek platbu, je 

platiteľ povinný vykonať opravu zníženého 

základu dane, a to vo výške zodpovedajúcej prijatej 

platbe; ak platiteľ postúpi pohľadávku inej osobe, 

má sa za to, že prijal platbu vo výške 

nevymožiteľnej pohľadávky podľa odseku 2. 

Platiteľ vykoná opravu zníženého základu dane 

v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, 

v ktorom túto platbu prijal.  

 

(7) Platiteľ je povinný vyhotoviť opravný doklad, 

ak odberateľ bol v čase dodania tovaru alebo 

služby zdaniteľnou osobou a 

a) opravil základ dane podľa odseku 3 alebo 

b) je povinný vykonať opravu zníženého základu 

dane podľa odseku 6. 

 

(8) Ak sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa 

odseku 2 písm. d) alebo písm. e), opravný doklad 

podľa odseku 7 sa nevyhotovuje. 

 

(9) Opravný doklad podľa odseku 7 písm. a) musí 

obsahovať  

a) číselnú identifikáciu opravného dokladu, 

b) dátum vyhotovenia opravného dokladu, 
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c) sumu, o ktorú platiteľ opravil základ dane a daň, 

d) slovnú informáciu „oprava základu dane podľa 

§ 25a“, 

e) údaje podľa § 74 ods. 1 písm. a) až c) týkajúce sa 

faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa 

oprava základu dane týka. 

 

(10) Opravný doklad podľa odseku 7 písm. b) musí 

obsahovať 

a) číselnú identifikáciu opravného dokladu, 

b) dátum vyhotovenia opravného dokladu, 

c) údaje z opravného dokladu podľa odseku 9 písm. 

a) a b), 

d) slovnú informáciu „oprava základu dane podľa 

§ 25a“, 

e) sumu, ktorú platiteľ prijal v súvislosti s 

nevymožiteľnou pohľadávkou podľa odseku 2 

alebo jej časťou a z toho sumu prislúchajúcej dane, 

f) dátum prijatia sumy podľa písmena e). 

 

(11) Platiteľ je povinný vyhotoviť a odoslať 

opravný doklad najneskôr do uplynutia lehoty na 

podanie daňového priznania za zdaňovacie 

obdobie,  

a) za ktoré vykonal opravu základu dane podľa 

odseku 3,  

b) v ktorom prijal platbu podľa odseku 6. 

 

(12) Platiteľ je povinný uviesť opravu základu dane 

podľa odsekov 3 a 6 v záznamoch podľa § 70 ods. 2 

písm. i). 

 

(13) Ak platiteľ opravil základ dane podľa odseku 

3 a nesplnil povinnosť podľa odseku 11 písm. a), 

oprava základu dane uvedená v daňovom priznaní 

za zdaňovacie obdobie, v ktorom vykonal opravu 
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základu dane, sa neuzná. 

 

(14) Na opravu základu dane pri predaji tovarov 

a služieb, na ktoré sa vzťahuje uplatňovanie 

osobitných úprav podľa § 65 a 66 z dôvodu, že 

zákazník úplne alebo čiastočne nezaplatil za tieto 

tovary alebo služby, a táto pohľadávka sa stala 

nevymožiteľnou pohľadávkou podľa odseku 2, sa 

použijú odseky 3 až 6. 

  

Čl. 

184 

 

 

 

Čl. 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 

186 

Článok 184 

Pôvodne uplatnené odpočítanie dane sa upraví, ak je vyššie alebo nižšie 

ako odpočítanie, na ktorý mala zdaniteľná osoba právo.  

 

Článok 185 

1. Úprava odpočítanej dane sa vykoná najmä vtedy, keď sa zmeny vo 

faktoroch, ktoré boli použité pri určení výšky odpočítanej dane, objavia 

po podaní daňového priznania k DPH, napríklad v prípadoch zrušenia 

nákupu alebo získania cenovej zľavy.  

2. Odchylne od odseku 1 sa úprava odpočítanej dane nemôže vykonať 

pri transakciách, ktoré sú celkovo alebo čiastočne nezaplatené, v 

prípadoch riadne preukázaného alebo potvrdeného poškodenia, straty 

alebo krádeže majetku, ani v prípade tovaru určeného ako dary nepatrnej 

hodnoty a vzoriek uvedených v článku 16.  

V prípade celkovo alebo čiastočne nezaplatených transakcií a v prípade 

krádeže členské štáty však môžu úpravu odpočítanej dane vyžadovať. 

 

Článok 186 

Členské štáty stanovia pravidlá pre vykonávanie článkov 184 a 185.  
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N 

návrh 

zákona 

čl. I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53b 

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej 

pohľadávke 

 

(1) Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, 

v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, 

nastane skutočnosť podľa § 25a ods. 2 písm. a) až 

c) a f) a g) a platiteľ dostal doklad o oprave základu 

dane podľa § 25a ods. 7 písm. a), je platiteľ povinný 

opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, 

v ktorom dostal tento doklad. Pri oprave 

odpočítanej dane platiteľ zohľadní pomerné 

odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej 

dane.  

(2) Ak po oprave odpočítanej dane podľa odseku 1 

nastane akákoľvek skutočnosť, na základe ktorej je 

dodávateľ povinný vykonať opravu zníženého 

základu dane podľa § 25a ods. 6 a platiteľ dostal 

doklad o oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 

písm. b), má platiteľ právo opraviť opravenú 

odpočítanú daň. Opravu opravenej odpočítanej 

dane podľa prvej vety platiteľ vykoná v tom 

zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad podľa 

prvej vety. 

(3) Platiteľ je povinný uviesť opravu odpočítanej 

dane podľa odseku 1 a opravu opravenej 

Ú  
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LEGENDA: 

V stĺpci (1): 

Č – článok 

O – odsek 

V – veta 

P – číslo (písmeno) 

 

V stĺpci (3): 

N – bežná transpozícia 

O – transpozícia s možnosťou voľby 

D – transpozícia podľa úvahy 

(dobrovoľná) 

n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje 

V stĺpci (5): 

Č – článok 

§ – paragraf 

O – odsek 

V – veta 

P – písmeno (číslo) 

V stĺpci (7): 

Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, 

správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou  

infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti) 

Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie 

je splnená) 

Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo 

k prebratiu dôjde v budúcnosti) 

n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie 

je potrebné ho prebrať) 

 

 

 

 odpočítanej dane podľa odseku 2 v záznamoch 

podľa § 70 ods. 2 písm. j) 


