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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 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
s právom Európskej únie
Názov smernice:
  SMERNICA RADY 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení
Smernica EÚ

SMERNICA RADY 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoloènom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon è.  222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony (ïalej len „návrh zákona“)

Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ïalej len „222/2004“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Èlánok
(È, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Èíslo
predpisu
Èlánok (È, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Èl. 17 ods.2 pís.f)
2. Za premiestnenie do iného èlenského štátu sa nepovažuje odoslanie alebo preprava tovaru na úèely jednej z týchto transakcií:

poskytnutie služby zdanite¾nej osobe, ktorej predmetom je oceòovanie tovaru alebo práca na uvedenom tovare fyzicky vykonaná na území èlenského štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru konèí, za predpokladu, že sa tovar po ocenení alebo spracovaní opätovne zašle tejto zdanite¾nej osobe do èlenského štátu, z ktorého sa pôvodne odoslal alebo prepravil;
N
222/2004 
a návrh zákona
§ 8 ods.4 2.veta  pís.f)
Takéto premiestnenie sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu okrem premiestnenia tovaru
na úèel ocenenia tovaru alebo na úèel prepracovania, spracovania, opravy alebo iných podobných èinností fyzicky vykonaných na tomto tovare pre túto zdanite¾nú osobu v èlenskom štáte, v ktorom sa skonèí odoslanie alebo preprava, za predpokladu, že sa tejto osobe tovar po skonèení operácií vráti do tuzemska,
Ú

Èl. 56 ods.2 




ods.3
2. Miestom iného ako krátkodobého prenájmu dopravných prostriedkov nezdanite¾nej osobe je miesto, kde je zákazník usadený, má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. Avšak miestom iného ako krátkodobého prenájmu výletnej lode nezdanite¾nej osobe je miesto, kde sa výletná loï skutoène dá zákazníkovi k dispozícii, ak túto službu poskytovate¾ skutoène poskytuje zo svojho sídla ekonomickej èinnosti alebo zo stálej prevádzkarne, ktorá sa v tomto mieste nachádza.
3. Na úèely odsekov 1 a 2 ‚krátkodobý‘ znamená prenechanie dopravných prostriedkov na nepretržité užívanie poèas obdobia najviac tridsiatich dní a v prípade plavidiel najviac devä�desiatich dní.
N
222/2004 





a návrh zákona
§ 16 ods.2
Miestom dodania služby spoèívajúcej v poskytnutí krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov je miesto, kde sa dopravný prostriedok fyzicky dá k dispozícii zákazníkovi; krátkodobým nájmom sa rozumie nepretržité držanie alebo používanie dopravného prostriedku poèas obdobia nepresahujúceho 30 dní alebo 90 dní, ak ide o nájom plavidiel. Miestom dodania služby spoèívajúcej v poskytnutí iného nájmu dopravných prostriedkov ako je krátkodobý nájom, ak je poskytnutý osobe inej ako zdanite¾nej osobe, je miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, s výnimkou nájmu výletnej lode, pri ktorom je miestom dodania služby miesto, kde sa dá výletná loï fyzicky k dispozícii zákazníkovi za podmienky, že v tomto mieste má poskytovate¾ svoje sídlo alebo prevádzkareò
Ú

Èl. 64 ods.2 1. pod odsek
 Dodania tovaru, ktorý sa v súlade s podmienkami ustanovenými v èlánku 138 odosiela alebo prepravuje do iného èlenského štátu, ako je èlenský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava uvedeného tovaru zaèala, a ktorý sa dodáva oslobodený od DPH alebo ktorý oslobodený od DPH premiestòuje do iného èlenského štátu zdanite¾ná osoba na úèely svojho podnikania, ktoré prebiehajú nepretržite poèas obdobia dlhšieho ako jeden kalendárny mesiac, sa považujú za ukonèené uplynutím každého kalendárneho mesiaca, až kým sa toto dodanie tovaru neukonèí.
N
222/2004 



a návrh zákona
§ 19 ods.8 


pís.c)
Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného èlenského štátu a jeho dodanie spåòa podmienky na oslobodenie od dane pod¾a § 43 ods. 1 až 4, za deò dodania tovaru sa považuje
pri opakovanom dodaní tovaru poèas obdobia dlhšieho ako kalendárny mesiac posledný deò každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskonèí. 
Ú

Èl. 199 ods.1 
pís.c) 

pís.d) 




pís.e) 






pís.g) 
1. Èlenské štáty môžu stanovi�, že osobou povinnou plati� DPH je zdanite¾ná osoba, ktorej bola vykonaná ktoráko¾vek z týchto dodávok: 
c) dodanie nehnuteľného majetku v zmysle článku 135 ods. 1 písm. j) a k), ak si dodávateľ zvolil zdanenie dodania podľa článku 137;
d) dodanie použitého materiálu, použitého materiálu nevhodného na opätovné použitie v rovnakom stave, šrotu, priemyselného a nepriemyselného odpadu, recyklovate¾ného odpadu, èiastoène spracovaného odpadu a urèitých tovarov a služieb, ako je uvedené v prílohe VI; 

e) dodanie tovaru, ktorý slúži ako záruka jednej zdanite¾nej osoby inej zdanite¾nej osobe pri realizácii tejto záruky; 

 


g) dodanie nehnute¾ného majetku, ktorý bol predaný dlžníkom uznaným súdom v konaní o nútenom predaji.

D
Návrh zákona
§ 69 ods.12
pís.c) 


pís.a)






pís.e)





pís.d)


Platite¾, ktorý je príjemcom plnenia od iného platite¾a, je povinný plati� daò vz�ahujúcu sa na
dodanie nehnute¾nosti alebo jej èasti v tuzemsku, ktorú sa dodávate¾ rozhodol zdani� pod¾a § 38 ods. 1,

dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku; kovovým odpadom a kovovým šrotom sa rozumie kovový odpad a kovový šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ïalej už nepoužite¾né vzh¾adom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov,

dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpeèujúcej poh¾adávku verite¾a, pri výkone práva z tejto záruky pod¾a osobitného predpisu;28d) pri zabezpeèovacom prevode práva je príjemcom plnenia platite¾, ktorého poh¾adávka bola zabezpeèená, a platite¾, ktorý nadobudol predmet záruky.

dodanie nehnute¾nosti alebo jej èasti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji,28c)

Ú

Èl. 205
V situáciách uvedených v èlánkoch 193 až 200 a v èlánkoch 202, 203 a 204 môžu èlenské štáty stanovi�, že osoba iná ako osoba povinná plati� daò ruèí spoloène a nerozdielne za platbu DPH.
D
Návrh zákona
§ 69 ods.14
Platite¾, ktorému je alebo má by� dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ruèí pod¾a § 69b za daò z predchádzajúceho stupòa uvedenú na faktúre, ak dodávate¾ daò uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplati� daò a platite¾ vedel alebo na základe dostatoèných dôvodov vedie� mal alebo vedie� mohol, že celá alebo èas� dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená. Dostatoèným dôvodom na to, že platite¾ vedie� mal alebo vedie� mohol, že celá alebo èas� dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená, je skutoènos�, že
a) protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,
b) platite¾ dostal oznámenie pod¾a odseku 15 a pokraèoval v uskutoèòovaní zdanite¾ných obchodov s platite¾om, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie pod¾a § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu, alebo 
c) v èase vzniku daòovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo èlenom štatutárneho orgánu alebo spoloèníkom štatutárny orgán, èlen štatutárneho orgánu alebo spoloèník platite¾a, ktorý dodáva tovar alebo službu.
Ú

Èl. 206
Každá zdanite¾ná osoba, ktorá je osobou povinnou plati� daò, musí zaplati� èistú výšku DPH pri podaní daòového priznania k DPH ustanoveného v èlánku 250. Èlenské štáty však môžu stanovi� iný termín na platbu tejto sumy, alebo môžu požadova� zaplatenie preddavkov.
N
Návrh zákona
§ 78 ods.1 







ods.2
Daò, ktorú je povinný plati� platite¾ pod¾a § 69, je splatná do 25 dní po skonèení zdaòovacieho obdobia, v ktorom vznikla daòová povinnos� zo zdanite¾ného obchodu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je splatná v lehote pre splatnos� cla pod¾a colných prepisov. Ak platite¾ uplatòuje odpoèítanie dane, od celkovej splatnej dane okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru odpoèíta odpoèítate¾nú daò a tento kladný rozdiel (ïalej len "vlastná daòová povinnos�" ) uvedie do daòového priznania.
Do 25 dní po skonèení každého zdaòovacieho obdobia je povinný poda� daòové priznanie každý platite¾ s výnimkou platite¾a registrovaného pod¾a § 5 alebo § 6, ktorý je povinný poda� daòové priznanie, ak mu vznikla v zdaòovacom období povinnos� plati� daò pod¾a § 69, ak v zdaòovacom období dodal tovar oslobodený od dane pod¾a § 43 alebo § 47, dodal tovar pod¾a § 45 alebo ak uplatòuje odpoèítanie dane. Platite¾ je povinný zaplati� vlastnú daòovú povinnos� do 25 dní po skonèení zdaòovacieho obdobia.
Ú

Èl. 215
Každé individuálne identifikaèné èíslo DPH musí ma� predponu pod¾a normy ISO è. 3166 alfa 2, pomocou ktorého je možné identifikova� èlenský štát, ktorý toto identifikaèné èíslo vydal. 
Grécko je však oprávnené používa� predponu „EL“.
N
222/2004 a návrh zákona
§ 11 ods.13
Osobou identifikovanou pre daò v inom èlenskom štáte na úèely tohto zákona je osoba, ktorej je v inom èlenskom štáte pridelené identifikaèné èíslo pre daò, pomocou ktorého je možné identifikova� èlenský štát, ktorý toto identifikaèné èíslo vydal.
Ú

Èl. 217
Na úèely tejto smernice „elektronická faktúra“ je faktúra, ktorá obsahuje údaje požadované v tejto smernici a ktorá sa vyhotovila a prijala v akomko¾vek elektronickom formáte.
N
Návrh zákona
§ 71 ods.1 pís.b)
Na úèely tohto zákona

elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje pod¾a § 74 a ktorá sa vydala a prijala v akomko¾vek elektronickom formáte; elektronickú faktúru možno vyda� len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby,
Ú

Èl. 218
Na úèely tejto smernice akceptujú èlenské štáty ako faktúru každý doklad alebo oznámenie, ktoré sú vyhotovené na papieri alebo elektronicky a ktoré spåòajú podmienky ustanovené v tejto kapitole.
N
Návrh zákona
§ 71 ods.1 pís.a)
Na úèely tohto zákona 

faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré sú vyhotovené v papierovej alebo elektronickej forme pod¾a tohto zákona alebo zákona platného v inom èlenskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry,
Ú

Èl. 219
Za faktúru sa považuje každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznaène sa na òu vz�ahuje.
N
Návrh zákona
§ 71 ods.2
Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznaène sa na òu vz�ahuje.
Ú

Èl. 219a
Bez toho, aby boli dotknuté èlánky 244 až 248, sa uplatòuje toto: 
1. Fakturácia podlieha pravidlám uplatòovaným v èlenskom štáte, ktorý sa považuje za štát, v ktorom sa dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb uskutoènilo v súlade s ustanoveniami hlavy V. 
2. Odchylne od pravidla uvedeného v bode 1 podlieha fakturácia pravidlám uplatòovaným v èlenskom štáte, v ktorom má dodávate¾ alebo poskytovate¾ zriadené sídlo svojej ekonomickej èinnosti alebo v ktorom má stálu prevádzkareò, z ktorej sa dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb uskutoèòuje, alebo ak takéto sídlo ekonomickej èinnosti alebo stála prevádzkareò neexistujú, v èlenskom štáte, v ktorom má dodávate¾ alebo poskytovate¾ trvalý pobyt alebo v ktorom sa obvykle zdržiava, ak: 
a) dodávate¾ alebo poskytovate¾ nie je usadený v èlenskom štáte, ktorý sa považuje za štát, v ktorom sa dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb uskutoènilo v súlade s ustanoveniami hlavy V, alebo jeho prevádzkareò v danom èlenskom štáte nezasahuje do dodávania tovaru alebo poskytovania služieb v zmysle èlánku 192a, a ak osobou povinnou plati� DPH je osoba, ktorej sa tovar dodáva alebo služby poskytujú. 
V prípade, že faktúru vyhotovuje odberate¾ (vyhotovenie faktúry odberate¾om), sa však uplatòuje bod 1; 
b) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb sa v súlade s ustanoveniami hlavy V nepovažuje za uskutoènené v rámci Spoloèenstva.
N
Návrh zákona
§ 72
ods. 1














ods.2




ods.4
Platite¾ je povinný vyhotovi� faktúru pod¾a tohto zákona pri
a) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdanite¾nej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdanite¾nou osobou,
b) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom èlenskom štáte, keï je osobou povinnou plati� daò príjemca tovaru alebo služby, a to aj ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane,
c) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tre�om štáte pre zdanite¾nú osobu, 
d) dodaní tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku, 
e) dodaní tovaru oslobodeného od dane pod¾a § 43,
f) prijatí platby pred dodaním tovaru pod¾a písmen a) až d), 
g) prijatí platby pred dodaním služby pod¾a písmen a) až c).

Zdanite¾ná osoba, ktorá nie je platite¾om a ktorá dodá službu s miestom dodania pod¾a § 15 ods. 1 v inom èlenskom štáte alebo tre�om štáte, je povinná vyhotovi� faktúru pod¾a tohto zákona pri dodaní služby a prijatí platby pred dodaním služby. 

Faktúru môže v mene a na úèet dodávate¾a tovaru alebo služby vyhotovi� odberate¾ alebo tretia osoba. Odberate¾ môže vyhotovi� faktúru v mene a na úèet dodávate¾a, ak medzi dodávate¾om a odberate¾om je uzavretá písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr, ktorá musí obsahova� podmienky, ktoré musia by� splnené, aby dodávate¾ akceptoval faktúry vyhotovené odberate¾om. Faktúru v mene a na úèet dodávate¾a vyhotovuje odberate¾ pod¾a zákona èlenského štátu, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo služby.
Ú

Èl. 220
1. Každá zdanite¾ná osoba zabezpeèuje, aby v nasledujúcich prípadoch vyhotovila faktúru ona sama alebo jej odberate¾, alebo aby faktúru v jej mene a na jej úèet vyhotovila tretia strana: 
1. pri dodaniach tovaru alebo poskytnutiach služieb inej zdanite¾nej osobe alebo nezdanite¾nej právnickej osobe; 
2. pri dodaniach tovaru uvedených v èlánku 33; 
3. pri dodaniach tovaru uskutoènených v súlade s podmienkami stanovenými v èlánku 138; 
4. pri zálohovej platbe prijatej pred uskutoènením jedného z dodaní tovaru uvedených v bodoch 1 a 2; 
5. pri zálohovej platbe prijatej od inej zdanite¾nej osoby alebo nezdanite¾nej právnickej osoby predtým, než sa poskytovanie služieb ukonèilo. 






2. Odchylne od odseku 1 a bez toho, aby bol dotknutý èlánok 221 ods. 2, sa nevyžaduje vyhotovenie faktúry v súvislosti s poskytovaniami služieb oslobodenými od dane pod¾a èlánku 135 ods. 1 písm. a) až g).
N
Návrh zákona  
§ 72 ods.1 













ods.2




 ods. 6
Platite¾ je povinný vyhotovi� faktúru pod¾a tohto zákona pri
a) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdanite¾nej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdanite¾nou osobou,
b) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom èlenskom štáte, keï je osobou povinnou plati� daò príjemca tovaru alebo služby, a to aj ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane,
c) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tre�om štáte pre zdanite¾nú osobu, 
d) dodaní tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku, 
e) dodaní tovaru oslobodeného od dane pod¾a § 43,
f) prijatí platby pred dodaním tovaru pod¾a písmen a) až d), 
g) prijatí platby pred dodaním služby pod¾a písmen a) až c).
Zdanite¾ná osoba, ktorá nie je platite¾om a ktorá dodá službu s miestom dodania pod¾a § 15 ods. 1 v inom èlenskom štáte alebo tre�om štáte, je povinná vyhotovi� faktúru pod¾a tohto zákona pri dodaní služby a prijatí platby pred dodaním služby. 

Povinnos� vyhotovi� faktúru pod¾a odsekov 1 a 2 sa nevz�ahuje na dodanie tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú oslobodené od dane pod¾a § 28 až 42. 
Ú

Èl. 220a
1. Èlenské štáty umožnia zdanite¾ným osobám vyhotovi� zjednodušenú faktúru v každom z týchto prípadov: 
a)ak suma uvedená na faktúre nie je vyššia ako 100 EUR alebo ekvivalent tejto sumy v národnej mene;


b) ak vyhotovená faktúra je dokumentom alebo oznámením, ktoré sa považuje za faktúru v zmysle èlánku 219.

2. Èlenské štáty nepovolia zdanite¾ným osobám zjednodušenú faktúru, ak je potrebné faktúry vyhotovova� pod¾a èlánku 220 ods. 1 body 2 a 3 alebo ak zdanite¾né dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb uskutoèòuje zdanite¾ná osoba, ktorá nie je usadená v èlenskom štáte, v ktorom je DPH splatná, alebo ktorej prevádzkareò v danom èlenskom štáte nezasahuje do dodávania tovaru alebo poskytovania služieb v zmysle èlánku 192a, a osobou povinnou plati� DPH je osoba, ktorej sa tovar dodáva alebo služby poskytujú.

N
Návrh zákona  
§ 74 ods.3 

pís.a)



   pís.d)


ods.4
Platite¾ a zdanite¾ná osoba, ktorá nie je platite¾om, môžu vyhotovi� zjednodušenú faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje pod¾a odseku 1. Zjednodušenou faktúrou je 
doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur; doklad nemusí obsahova� údaje pod¾a odseku 1 písm. b) a jednotkovú cenu pod¾a odseku 1 písm. g), 

faktúra pod¾a § 71 ods. 2; faktúra musí obsahova� poradové èíslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

Zjednodušená faktúra pod¾a odseku 3 písm. a) a b) sa nesmie vyhotovi� pri dodaní tovaru alebo služby pod¾a § 72 ods. 1 písm. b), d) a e). 

Ú

Èl. 221 ods.3 





3. Èlenské štáty môžu oslobodi� zdanite¾né osoby od povinnosti ustanovenej v èlánku 220 ods. 1 alebo èlánku 220a vyhotovi� faktúru, pokia¾ ide o dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré uskutoènili na ich území a ktoré sú oslobodené od dane s možnos�ou alebo bez možnosti odpoèítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni v súlade s èlánkami 110 a 111, èlánkom 125 ods. 1, èlánkom 127, èlánkom 128 ods. 1, èlánkom 132, èlánkom 135 ods. 1 písm. h) až l), èlánkami 136, 371, 375, 376 a 377, èlánkom 378 ods. 2, èlánkom 379 ods. 2 a èlánkami 380 až 390b.
D
Návrh zákona  
§ 72 
ods. 6
Povinnos� vyhotovi� faktúru pod¾a odsekov 1 a 2 sa nevz�ahuje na dodanie tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú oslobodené od dane pod¾a § 28 až 42.
Ú

Èl. 222
V prípade dodaní tovaru uskutoènených v súlade s podmienkami uvedenými v èlánku 138 alebo v prípade poskytnutí služieb, za ktoré je povinný plati� DPH odberate¾ pod¾a èlánku 196, sa faktúra vyhotoví najneskôr v pätnásty deò mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zdanite¾ná udalos� nastala. 
V prípade iných dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb môžu èlenské štáty stanovi� pre zdanite¾né osoby lehoty na vyhotovenie faktúr.
N
Návrh zákona
§ 73
Faktúra pod¾a § 72 sa musí vyhotovi� do 15 dní
	odo dòa dodania tovaru alebo služby,
	odo dòa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby,
	od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane pod¾a § 43,
	 od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania pod¾a § 15 ods. 1 v inom èlenskom štáte. 

Ú

Èl. 223
Èlenské štáty umožnia zdanite¾ným osobám vyhotovi� súhrnné faktúry, v ktorých sú uvedené viaceré samostatné dodania tovaru alebo poskytnutia služieb pod podmienkou, že daòová povinnos� v súvislosti s dodaniami tovaru alebo poskytnutiami služieb uvedenými na súhrnnej faktúre vzniká v tom istom kalendárnom mesiaci. 
Bez toho, aby bol dotknutý èlánok 222, môžu èlenské štáty povoli�, aby súhrnné faktúry zahàòali dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, v súvislosti s ktorými daòová povinnos� vznikla v období dlhšom ako jeden kalendárny mesiac.
N




D
Návrh zákona
§ 75 ods.1 




ods.2
Platite¾ a zdanite¾ná osoba, ktorá nie je platite¾om, môže vyhotovi� za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrýva� najviac obdobie kalendárneho mesiaca; faktúra sa musí vyhotovi� do 15 dní od skonèenia kalendárneho mesiaca. 
Ak dohoda o platbách, ktorá je súèas�ou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody alebo tepla, pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov, a dohoda o platbách nájomného, ktorá je súèas�ou nájomnej zmluvy, obsahujú údaje pod¾a § 74 ods. 1, nie je platite¾ povinný vyhotovova� faktúru za každý opakovane dodaný tovar alebo službu, ak miesto dodania tovaru alebo služby je v tuzemsku a príjemca plnenia má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareò, pre ktorú sa dodanie tovaru alebo služby uskutoèòuje, v tuzemsku. 

Ú

Èl. 224
Odberate¾ môže vyhotovi� faktúry za tovar alebo služby, ktoré mu dodala alebo poskytla zdanite¾ná osoba, ak medzi týmito dvomi stranami existuje predchádzajúca dohoda a ak existuje postup na uznanie každej faktúry zdanite¾nou osobou, ktorá dodáva tovar alebo poskytuje služby. Èlenský štát môže požadova�, aby sa tieto faktúry vyhotovili v mene a na úèet zdanite¾nej osoby.
N
Návrh zákona
§ 72 ods.4
Faktúru môže v mene a na úèet dodávate¾a tovaru alebo služby vyhotovi� odberate¾ alebo tretia osoba. Odberate¾ môže vyhotovi� faktúru v mene a na úèet dodávate¾a, ak medzi dodávate¾om a odberate¾om je uzavretá písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr, ktorá musí obsahova� podmienky, ktoré musia by� splnené, aby dodávate¾ akceptoval faktúry vyhotovené odberate¾om. Faktúru v mene a na úèet dodávate¾a vyhotovuje odberate¾ pod¾a zákona èlenského štátu, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo služby.
Ú

Èl. 225
Èlenské štáty môžu stanovi� zdanite¾ným osobám osobitné podmienky v prípadoch, keï sú tretia strana alebo odberate¾, ktorý vyhotovuje faktúry, usadení v krajine, s ktorou neexistuje žiadny právny nástroj týkajúci sa vzájomnej pomoci rozsahom podobnej pomoci ustanovenej v smernici 2010/24/EÚ ( 1 ) a nariadení (ES) è. 1798/2003.
D
Návrh zákona
§ 72 ods.5
Za správnos� údajov vo faktúre a za vèasnos� jej vyhotovenia zodpovedá dodávate¾ tovaru alebo služby, a to aj ak je faktúra vyhotovená odberate¾om alebo tre�ou osobou.
Ú

Èl. 226
Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia uvedené v tejto smernici, faktúry vyhotovené pod¾a èlánkov 220 a 221 musia obsahova� iba tieto údaje: 
1. dátum vyhotovenia faktúry, 
2. poradové èíslo založené na jednej alebo viacerých sériách, ktoré jednoznaène identifikuje faktúru, 
3. identifikaèné èíslo pre DPH ustanovené v èlánku 214, pod ktorým zdanite¾ná osoba dodala tovar alebo poskytla služby, 


4. identifikaèné èíslo pre DPH odberate¾a ustanovené v èlánku 214, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo poskytnuté služby, za ktoré je povinný plati� daò, alebo pod ktorým mu bol dodaný tovar uvedený v èlánku 138, 
5. úplné meno a adresu zdanite¾nej osoby a odberate¾a, 
6. množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh poskytnutých služieb,

7. dátum, kedy sa uskutoènilo alebo ukonèilo dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb, alebo dátum, kedy bola prijatá zálohová platba uvedená v èlánku 220 bodoch 4 a 5, ak tento dátum možno urèi� a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 
8. základ dane pre každú sadzbu alebo údaj o oslobodení od dane, jednotkovú cenu bez DPH, ako aj prípadné z¾avy alebo rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene, 
9. uplatnenú sadzbu DPH, 



10. výšku DPH, ktorá sa má zaplati�, okrem prípadov, keï sa uplatòuje osobitná úprava, pri ktorej sa pod¾a tejto smernice tento údaj vypúš�a,
10a. oznaèenie „vyhotovenie faktúry odberate¾om“, ak odberate¾, ktorý prijíma dodanie, vyhotovuje faktúru namiesto dodávate¾a alebo poskytovate¾a, 


11. v prípade oslobodenia od dane odkaz na uplatnite¾né ustanovenie tejto smernice alebo na zodpovedajúce vnútroštátne ustanovenie alebo iný odkaz, v ktorom sa uvádza, že dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb je oslobodené od dane, 
11a. oznaèenie „prenesenie daòovej povinnosti“, ak je DPH povinný plati� odberate¾, 
12. v prípade dodania nových dopravných prostriedkov uskutoèneného v súlade s podmienkami ustanovenými v èlánku 138 ods. 1 a èlánku 138 ods. 2 písm. a) údaje uvedené v èlánku 2 ods. 2 písm. b),
13. oznaèenie „úprava zdaòovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatòuje úprava zdaòovania prirážky na cestovné kancelárie, 
14. ak sa uplatňuje jedna z osobitných úprav uplatniteľných na použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, označenie „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“ v závislosti od príslušného tovaru, 

N
Návrh zákona
§ 74 ods.1 pís.e)
pís.c)


   pís.a) 




pís.b)




pís.f)

  
   pís.d)



   pís.g)


pís.h)    1. èas� vety 


pís.i)


pís.j)



pís. h)    2. èas� vety

pís.k)


pís.l)


pís.m)

pís.n)

Faktúra vyhotovená osobou pod¾a § 72 musí obsahova�

dátum vyhotovenia faktúry,
poradové èíslo faktúry,


priezvisko a meno alebo názov zdanite¾nej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikaèné èíslo pre daò, pod ktorým tovar alebo službu dodala,

 priezvisko a meno alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikaèné èíslo pre daò, ak mu je pridelené, 

množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
dátum, keï bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keï bola platba prijatá, ak tento dátum možno urèi� a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,

 základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a z¾avy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,

uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; 




výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplati�, okrem výšky dane uplatnenej pod¾a osobitnej úpravy pod¾a § 66,

slová „vyhotovenie faktúry odberate¾om“, ak odberate¾, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru pod¾a § 72 ods. 4,

pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoloènom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slová „dodanie je oslobodené od dane“,
slová „prenesenie daòovej povinnosti“, ak osobou povinnou plati� daò je príjemca tovaru alebo služby,

údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku pod¾a § 11 ods. 12,

slová „úprava zdaòovania prirážky -  cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava pod¾a § 65,
slová „úprava zdaòovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaòovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaòovania prirážky – zberate¾ské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava pod¾a § 66.

Ú

Èl. 226a
Ak faktúru vyhotoví zdanite¾ná osoba, ktorá nie je usadená v èlenskom štáte, v ktorom je daò splatná, alebo ktorej prevádzkareò v danom èlenskom štáte nezasahuje do dodávania tovaru alebo poskytovania služieb v zmysle èlánku 192a, a ktorá dodáva tovar alebo poskytuje služby odberate¾ovi, ktorý je povinný plati� DPH, zdanite¾ná osoba môže vynecha� údaje uvedené v èlánku 226 bodoch 8, 9 a 10 a namiesto toho formou odkazu na množstvo alebo rozsah a povahu dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb uvies� základ dane z tohto tovaru alebo týchto služieb.
N
Návrh zákona
§ 74 ods.2
Faktúra vyhotovená pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom èlenskom štáte, ak osobou povinnou plati� daò je príjemca tovaru alebo služby, nemusí obsahova� údaje pod¾a odseku 1 písm. g) až i), ak formou odkazu na množstvo alebo rozsah a druh tovaru alebo služby možno urèi� základ dane. 

Ú

Èl. 226b
Pokia¾ ide o zjednodušené faktúry vyhotovené pod¾a èlánku 220a a èlánku 221 ods. 1 a 2, èlenské štáty vyžadujú, aby sa uvádzali aspoò tieto údaje: 
a) dátum vyhotovenia; 
b) identifikácia zdanite¾nej osoby, ktorá dodáva tovar resp. poskytuje služby; 
c) oznaèenie druhu dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb; 
d) výška DPH, ktorá sa má zaplati�, alebo údaje potrebné na jej výpoèet; 
e) ak vyhotovená faktúra je dokladom alebo oznámením, ktoré sa považuje za faktúru pod¾a èlánku 219, osobitný a jednoznaèný odkaz na túto pôvodnú faktúru a konkrétne údaje, ktoré sa menia. 
Èlenské štáty nesmú vyžadova� iné údaje na faktúrach, než sú údaje uvedené v èlánkoch 226, 227 a 230.
N
Návrh zákona
§ 74 ods.3 

pís.a)


pís.b)






pís.c)






pís.d)

Platite¾ a zdanite¾ná osoba, ktorá nie je platite¾om, môžu vyhotovi� zjednodušenú faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje pod¾a odseku 1. Zjednodušenou faktúrou je 
doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur; doklad nemusí obsahova� údaje pod¾a odseku 1 písm. b) a jednotkovú cenu pod¾a odseku 1 písm. g), 
doklad vyhotovený elektronickou registraènou pokladnicou pod¾a osobitného predpisu,28f) ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 200 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovos� nie je viac ako 1 600 eur; doklad nemusí obsahova� údaje pod¾a odseku 1 písm. b) a jednotkovú cenu pod¾a odseku 1 písm. g),
podkladová èas� nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej èasti nálepky, ak podkladová èas� nálepky obsahuje obchodné meno dodávate¾a služby a jeho identifikaèné èíslo pre daò, dátum predaja nálepky, cenu vrátane dane a sumu dane,
faktúra pod¾a § 71 ods. 2; faktúra musí obsahova� poradové èíslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

Ú

Èl. 227
Èlenské štáty môžu požadova� od zdanite¾ných osôb, ktoré sú usadené na ich území a tam dodávajú tovar alebo poskytujú služby, aby uviedli identifikaèné èíslo pre DPH odberate¾a, ktoré je uvedené v èlánku 214, v iných prípadoch ako tých, ktoré sú uvedené v èlánku 226 bode 4.
D
Návrh zákona
§ 74 ods.1 pís.a)





pís.b)
Faktúra vyhotovená osobou pod¾a § 72 musí obsahova�

priezvisko a meno alebo názov zdanite¾nej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikaèné èíslo pre daò, pod ktorým tovar alebo službu dodala,


priezvisko a meno alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikaèné èíslo pre daò, ak mu je pridelené, 

Ú

Èl. 230
Sumy uvedené na faktúre sa môžu uvádza� v akejko¾vek mene za predpokladu, že výška DPH, ktorá sa má zaplati� alebo upravi�, je uvedená v národnej mene èlenského štátu, s tým, že sa využije prepoèítací mechanizmus ustanovený v èlánku 91.
N
Návrh zákona
§ 74 ods.1 pís.i)
Faktúra vyhotovená osobou pod¾a § 72 musí obsahova�

výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplati�, okrem výšky dane uplatnenej pod¾a osobitnej úpravy pod¾a § 66,
Ú

Èl. 232
Použitie elektronickej faktúry podlieha súhlasu zo strany príjemcu.
N
Návrh zákona
§ 71 ods.1 pís.b)
Na úèely tohto zákona

elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje pod¾a § 74 a ktorá sa vydala a prijala v akomko¾vek elektronickom formáte; elektronickú faktúru možno vyda� len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby, 

Ú

Èl. 233
1. Vierohodnos� pôvodu, neporušenos� obsahu a èitate¾nos� faktúry bez oh¾adu na to, èi má papierovú alebo elektronickú podobu, sa zabezpeèuje od okamihu jej vyhotovenia do uplynutia obdobia urèeného na uchovávanie faktúry. 
Každá zdanite¾ná osoba urèí spôsob zabezpeèenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a èitate¾nosti faktúry. To je možné dosiahnu� akýmiko¾vek kontrolami riadenia, ktorými by sa vytvoril spo¾ahlivý kontrolný záznam priraïujúci faktúru k príslušnému dodaniu tovaru alebo poskytnutiu služieb. 
„Vierohodnos� pôvodu“ znamená potvrdenie totožnosti dodávate¾a, resp. poskytovate¾a alebo vyhotovite¾a faktúry. 

„Neporušenos� obsahu“ znamená, že obsah vyžadovaný pod¾a tejto smernice sa nepozmenil. 

2. Iným spôsobom zabezpeèenia vierohodnosti pôvodu a neporušenosti obsahu elektronickej faktúry než prostredníctvom druhu kontroly riadenia uvedeného v odseku 1 druhom pododseku sú napríklad tieto technológie: 
a) zdokonalený elektronický podpis v zmysle èlánku 2 bodu 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoloèenstva pre elektronické podpisy ( 1 ), ktorý vychádza z kvalifikovaného certifikátu a je vytvorený bezpeèným zariadením na vytvorenie podpisu v zmysle èlánku 2 bodov 6 a 10 smernice 1999/93/ES;
b) elektronická výmena údajov (EDI) tak, ako je vymedzená v èlánku 2 prílohy 1 k odporúèaniu Komisie 1994/820/ES z 19. októbra 1994 týkajúcemu sa právnych aspektov elektronickej výmeny dát ( 1 ), ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpeèujúcich vierohodnos� pôvodu a neporušenos� obsahu údajov.
N
Návrh zákona
§ 71 ods.3 



pís.a)



ods.1 pís.c) 


pís.d)


ods.3 




pís.b) 



pís.c) 


pís.d)
 

Zdanite¾ná osoba je povinná zabezpeèi� vierohodnos� pôvodu, neporušenos� obsahu a èitate¾nos� faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry. Ako spôsob zabezpeèenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a èitate¾nosti faktúry možno použi� 
kontrolné mechanizmy podnikových procesov, ktoré spo¾ahlivo zabezpeèia priradite¾nos� faktúry k dokumentom súvisiacim s dodaním tovaru alebo služby

Na úèely tohto zákona
vierohodnos�ou pôvodu faktúry sa rozumie potvrdenie totožnosti dodávate¾a tovaru alebo služby alebo osoby, ktorá v mene dodávate¾a vyhotovila faktúru, 
neporušenos�ou obsahu faktúry sa rozumie zachovanie obsahu faktúry,

Zdanite¾ná osoba je povinná zabezpeèi� vierohodnos� pôvodu, neporušenos� obsahu a èitate¾nos� faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry. Ako spôsob zabezpeèenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a èitate¾nosti faktúry možno použi� 
zaruèený elektronický podpis pod¾a osobitného predpisu29) alebo zákona platného v inom èlenskom štáte upravujúceho použitie zaruèeného elektronického podpisu, 

elektronickú výmenu údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpeèujúcich vierohodnos� pôvodu a neporušenos� obsahu údajov, 
iný spôsob zabezpeèujúci vierohodnos� pôvodu a neporušenos� obsahu faktúry. 
Ú

Èl. 236
V prípade súborov obsahujúcich viacero elektronických faktúr, ktoré sú posielané alebo sprístupòované rovnakému príjemcovi, je možné údaje, ktoré sú spoloèné pre jednotlivé faktúry, uvies� len raz, ak sú pre každú faktúru prístupné všetky informácie.
N
Návrh zákona
§ 74 ods.6
Ak elektronické faktúry sú poslané alebo sprístupnené rovnakému príjemcovi v jednom súbore, môžu sa údaje, ktoré sú spoloèné pre jednotlivé faktúry, uvies� len raz, ak sú pre každú faktúru prístupné všetky informácie.
Ú

Èl. 238 ods.3
3. Zjednodušený postup ustanovený v odseku 1 sa neuplatòuje, ak sa vyžaduje, aby sa faktúry vyhotovovali pod¾a èlánku 220 ods. 1 bodov 2 a 3 alebo ak zdanite¾né dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb uskutoèòuje zdanite¾ná osoba, ktorá nie je usadená v èlenskom štáte, v ktorom je DPH splatná, alebo ktorej prevádzkareò v danom èlenskom štáte nezasahuje do dodávania tovaru alebo poskytovania služieb v zmysle èlánku 192a, a osobou povinnou plati� DPH je osoba, ktorej sa dodáva tovar alebo poskytujú služby.
N
Návrh zákona
§ 74 ods.4
Zjednodušená faktúra pod¾a odseku 3 písm. a) a b) sa nesmie vyhotovi� pri dodaní tovaru alebo služby pod¾a § 72 ods. 1 písm. b), d) a e). 

Ú

Èl. 241
Na úèely tejto kapitoly „elektronické uchovávanie faktúry“ je uloženie údajov vykonané prostredníctvom elektronického zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie) a uchovávanie údajov použitím drôtových, rádiových, optických alebo iných elektromagnetických prostriedkov.
N
Návrh zákona
§ 76 ods.6
Elektronickým uchovávaním faktúry sa rozumie uloženie údajov vykonané prostredníctvom elektronického zariadenia na spracovanie vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov použitím drôtových, rádiových, optických alebo iných elektromagnetických prostriedkov.

Ú

Èl. 243 ods.1
1. Každá zdanite¾ná osoba vedie zoznam tovaru, ktorý odoslala alebo prepravila alebo ktorý bol na jej úèet odoslaný alebo prepravený na miesto urèenia nachádzajúce sa mimo územia èlenského štátu zaèatia prepravy, ale v rámci Spoloèenstva, na úèely transakcií, ktoré pozostávajú z oceòovania uvedeného tovaru alebo prác na tomto tovare alebo z jeho doèasného použitia, uvedených v èlánku 17 ods. 2 písm. f), g) a h).
N
Návrh zákona
§ 70 ods.2
Platite¾ vedie podrobné záznamy pod¾a jednotlivých zdaòovacích období o
a) dodaní tovaru pod¾a § 8 ods. 3,
b)premiestnení tovaru pod¾a § 8 ods. 4 písm. f), g) a h) z tuzemska do iného èlenského štátu,
c) dodaní služby pod¾a § 9 ods. 2 a 3. 

Ú

Èl. 244
Každá zdanite¾ná osoba zabezpeèí uchovávanie kópií faktúr, ktoré vyhotovila alebo ktoré vyhotovil odberate¾, alebo ktoré boli vyhotovené v jej mene a na jej úèet tre�ou stranou, ako aj všetkých faktúr, ktoré prijala.
N
Návrh zákona
§ 76 ods.1 










ods.2
Platite¾ je povinný uchováva� 
a) kópie faktúr, ktoré vyhotovil alebo ktoré vyhotovil v jeho mene a na jeho úèet odberate¾ alebo tretia osoba, a prijaté faktúry vyhotovené zdanite¾nou osobou alebo tre�ou osobou v jeho mene a na jeho úèet po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
b) prijaté faktúry vz�ahujúce sa na investièný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) do konca obdobia na úpravu odpoèítanej dane pod¾a § 54 a 54a,
c) dovozné doklady a vývozné doklady potvrdené colným orgánom do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desa� rokov od skonèenia roka, ktorého sa týkajú.
Zdanite¾ná osoba, ktorá nie je platite¾om, je povinná uchováva� 
a) kópie faktúr pod¾a § 72 ods. 2, ktoré vyhotovila alebo ktoré vyhotovil v jej mene a na jej úèet odberate¾ alebo tretia osoba, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
b) prijaté faktúry vz�ahujúce sa na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou plati� daò, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Ú

Èl. 247 ods.1



















 ods.2 1.veta
1. Každý èlenský štát urèí obdobie, poèas ktorého zdanite¾né osoby musia uchováva� faktúry za dodania tovaru alebo poskytnutia služieb uskutoènené na jeho území, ako aj faktúry, ktoré prijali zdanite¾né osoby, ktoré sú na jeho území usadené. 













2. S cie¾om zabezpeèi� splnenie požiadaviek ustanovených v èlánku 233 èlenský štát uvedený v odseku 1 môže vyžadova�, aby sa faktúry uchovávali v pôvodnej forme, v akej sa zaslali alebo sprístupnili, èi už na papieri alebo elektronicky.
N
Návrh zákona
§ 76 ods.1 










ods.2








ods.5
Platite¾ je povinný uchováva� 
a) kópie faktúr, ktoré vyhotovil alebo ktoré vyhotovil v jeho mene a na jeho úèet odberate¾ alebo tretia osoba, a prijaté faktúry vyhotovené zdanite¾nou osobou alebo tre�ou osobou v jeho mene a na jeho úèet po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
b) prijaté faktúry vz�ahujúce sa na investièný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) do konca obdobia na úpravu odpoèítanej dane pod¾a § 54 a 54a,
c) dovozné doklady a vývozné doklady potvrdené colným orgánom do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desa� rokov od skonèenia roka, ktorého sa týkajú.
Zdanite¾ná osoba, ktorá nie je platite¾om, je povinná uchováva� 
a) kópie faktúr pod¾a § 72 ods. 2, ktoré vyhotovila alebo ktoré vyhotovil v jej mene a na jej úèet odberate¾ alebo tretia osoba, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
b) prijaté faktúry vz�ahujúce sa na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou plati� daò, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Faktúry pod¾a odsekov 1 až 3 sa musia uchováva� v pôvodnej forme, v akej sa poslali alebo sprístupnili. Zdanite¾ná osoba, ktorá uchováva faktúry elektronicky, je povinná umožni� daòovému úradu na úèely kontroly prístup k týmto faktúram, ich s�ahovanie a používanie. 

Ú

Èl. 248
Èlenské štáty môžu v súlade s podmienkami, ktoré stanovia, požadova� uchovávanie faktúr prijatých nezdanite¾nými osobami.
D
Návrh zákona
§ 76 ods.3 


ods.4
Právnická osoba, ktorá nie je zdanite¾nou osobou, je povinná uchováva� prijaté faktúry vz�ahujúce sa na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou plati� daò, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. 
Každá osoba, ktorá predá nový dopravný prostriedok do iného èlenského štátu, a každá osoba, ktorá kúpi nový dopravný prostriedok z iného èlenského štátu, je povinná uchova� faktúru o predaji alebo kúpe nového dopravného prostriedku po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k predaju alebo kúpe. 

Ú

Èl. 248a 
Na úèely kontroly a pokia¾ ide o faktúry týkajúce sa dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb na ich území a faktúry prijaté zdanite¾nými osobami usadenými na ich území, èlenské štáty môžu v súvislosti s urèitými zdanite¾nými osobami alebo v urèitých prípadoch požadova� preklad do ich úradných jazykov. Èlenské štáty však nemusia stanovi� všeobecnú požiadavku, aby sa faktúry prekladali.
N
Návrh zákona
§ 76 ods.7
Ak je faktúra vyhotovená alebo prijatá v cudzom jazyku, sú platite¾ a zdanite¾ná osoba, ktorá nie je platite¾om, povinní na požiadanie daòového úradu na úèel kontroly zabezpeèi� jej preklad do slovenského jazyka; ustanovenie osobitného predpisu28g) týmto nie je dotknuté.
Ú

Èl. 249
Ak zdanite¾ná osoba uchováva faktúry, ktoré vyhotovuje alebo prijíma, elektronicky, èím zaruèuje prístup on-line k predmetným údajom, príslušné orgány èlenského štátu, v ktorom je usadená, a v prípade, že DPH je splatná v inom èlenskom štáte, tak aj príslušné orgány tohto iného èlenského štátu, majú na úèely kontroly právo na prístup k týmto faktúram, na ich s�ahovanie a používanie.
N
Návrh zákona
§ 76 ods.5
Faktúry pod¾a odsekov 1 až 3 sa musia uchováva� v pôvodnej forme, v akej sa poslali alebo sprístupnili. Zdanite¾ná osoba, ktorá uchováva faktúry elektronicky, je povinná umožni� daòovému úradu na úèely kontroly prístup k týmto faktúram, ich s�ahovanie a používanie.
Ú

Èl. 250 ods.1
1. Každá zdanite¾ná osoba musí poda� daòové priznanie k DPH, v ktorom uvedie všetky údaje potrebné na výpoèet výšky daòovej povinnosti vrátane výšky odpoèítate¾nej dane a, pokia¾ je to nevyhnutné pre stanovenie vymeriavacieho základu, celkovú hodnotu transakcií vz�ahujúcich sa na túto daòovú povinnos� a na túto odpoèítate¾nú daò, ako aj hodnotu transakcií oslobodených od dane. 

N
Návrh zákona
§ 78  ods. 1 







ods.2
Daò, ktorú je povinný plati� platite¾ pod¾a § 69, je splatná do 25 dní po skonèení zdaòovacieho obdobia, v ktorom vznikla daòová povinnos� zo zdanite¾ného obchodu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je splatná v lehote pre splatnos� cla pod¾a colných prepisov. Ak platite¾ uplatòuje odpoèítanie dane, od celkovej splatnej dane okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru odpoèíta odpoèítate¾nú daò a tento kladný rozdiel (ïalej len "vlastná daòová povinnos�" ) uvedie do daòového priznania.
Do 25 dní po skonèení každého zdaòovacieho obdobia je povinný poda� daòové priznanie každý platite¾ s výnimkou platite¾a registrovaného pod¾a § 5 alebo § 6, ktorý je povinný poda� daòové priznanie, ak mu vznikla v zdaòovacom období povinnos� plati� daò pod¾a § 69, ak v zdaòovacom období dodal tovar oslobodený od dane pod¾a § 43 alebo § 47, dodal tovar pod¾a § 45 alebo ak uplatòuje odpoèítanie dane. Platite¾ je povinný zaplati� vlastnú daòovú povinnos� do 25 dní po skonèení zdaòovacieho obdobia.
Ú

Èl.    273
Èlenské štáty môžu uloži� iné povinnosti, ktoré považujú za potrebné na riadny výber DPH a na predchádzanie daòovým podvodom, pod podmienkou, že splnia požiadavku rovnakého zaobchádzania s transakciami uskutoèòovanými na vnútroštátnej úrovni a s transakciami uskutoèòovanými medzi èlenskými štátmi zdanite¾nými osobami, a pod podmienkou, že tieto povinnosti nepovedú pri obchode medzi èlenskými štátmi k formalitám spojeným s prechodom hraníc. 
Možnos� ustanovená v prvom pododseku sa nesmie použi� na uloženie ïalších povinností fakturácie ako tých, ktoré sú stanovené v kapitole 3. 

D
Návrh zákona
§ 4c
(1) Zdanite¾ná osoba, ktorá podala žiados� o registráciu pre daò pod¾a § 4 ods. 1 až 4, je povinná zloži� zábezpeku na daò zložením peòažných prostriedkov na úèet daòového úradu alebo bankovou zárukou poskytnutou bankou4b) bez výhrad na obdobie 12 mesiacov v prospech daòového úradu vo výške požadovanej zábezpeky (ïalej len „zábezpeka na daò“), ak
a) je fyzickou osobou, ktorá je alebo bola konate¾om alebo spoloèníkom právnickej osoby, 
1. ktorá má alebo mala ku dòu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konate¾om alebo spoloèníkom tejto právnickej osoby a ktoré ku dòu podania žiadosti o registráciu pre daò neboli zaplatené, 
2. ktorej bola zrušená registrácia pre daò pod¾a § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu a skutoènosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daò nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konate¾om alebo spoloèníkom tejto právnickej osoby,
b) konate¾ alebo spoloèník tejto zdanite¾nej osoby je fyzická osoba, ktorá má nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré ku dòu podania žiadosti o registráciu pre daò neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daò pod¾a § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu,
c) konate¾ alebo spoloèník tejto zdanite¾nej osoby je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola konate¾om alebo spoloèníkom inej právnickej osoby,
1. ktorá má alebo mala ku dòu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konate¾om alebo spoloèníkom a ktoré ku dòu podania žiadosti o registráciu pre daò neboli zaplatené, 
2. ktorej bola zrušená registrácia pre daò pod¾a § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu a skutoènosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daò nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konate¾om alebo spoloèníkom,
d) táto zdanite¾ná osoba neuskutoèòuje v èase podania žiadosti o registráciu pre daò dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonáva len prípravnú èinnos� na podnikanie.
(2) Žiadate¾ovi o registráciu uvedenému v odseku 1 urèí daòový úrad rozhodnutím výšku zábezpeky na daò, ktorá je najmenej 1 000 eur a najviac 500 000 eur. Pri urèení výšky zábezpeky na daò prihliadne daòový úrad na riziko vzniku nedoplatku na dani zdanite¾nej osoby. Žiadate¾ o registráciu je povinný zloži� zábezpeku na daò do ôsmich dní od doruèenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daò.
(3) Proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky na daò žiadate¾ o registráciu môže poda� odvolanie do ôsmich dní od doruèenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daò. Odvolanie proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky na daò nemá odkladný úèinok. 
(4) Ak žiadate¾ o registráciu uvedený v odseku 1 písm. a) až c), ktorý podal žiados� o registráciu pre daò pod¾a § 4 ods. 1 až 3, v lehote pod¾a odseku 2 zábezpeku na daò nezloží alebo zloží zábezpeku v nižšej èiastke, na vymáhanie zábezpeky sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.33)
(5) Ak žiadate¾ o registráciu uvedený v odseku 1 podá žiados� o registráciu pre daò pod¾a § 4 ods. 4 a v lehote pod¾a odseku 2 zábezpeku na daò nezloží alebo zloží zábezpeku v nižšej èiastke, daòový úrad žiados� o registráciu pre daò zamietne a bezodkladne vráti žiadate¾ovi o registráciu zábezpeku na daò zloženú peòažnými prostriedkami na úèet daòového úradu.
(6) Zábezpeka na daò sa použije na úhradu nedoplatku na dani, ktorý vznikol po zaregistrovaní zdanite¾nej osoby za platite¾a. O použití zábezpeky na daò alebo jej èasti daòový úrad vydá rozhodnutie. Proti rozhodnutiu je možné poda� odvolanie, odvolanie nemá odkladný úèinok. 
(7) Ak zábezpeka na daò alebo jej èas� nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani do 12 mesiacov odo dòa zloženia zábezpeky, daòový úrad peòažnú zábezpeku alebo jej èas� zloženú peòažnými prostriedkami na úèet daòového úradu vráti do 30 dní odo dòa, kedy uplynulo 12 mesiacov odo dòa zloženia zábezpeky na daò.
(8) Zo zloženej zábezpeky na daò platite¾ nemá nárok na úroky.
Ú




LEGENDA:
V ståpci (1):
È – èlánok
O – odsek
V – veta
P – èíslo (písmeno)

V ståpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnos�ou vo¾by
D – transpozícia pod¾a úvahy (dobrovo¾ná)
n.a. – transpozícia sa neuskutoèòuje
V ståpci (5):
È – èlánok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (èíslo)
V ståpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpeèenou inštitucionálnou  infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
È – èiastoèná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani èiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovate¾nos� (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebra�)


