
 

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI 

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 

 

 

 

1. Navrhovateľ zákona: 
 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky.  

 

2. Názov návrhu zákona: 

 

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

znení neskorších predpisov. 

 

3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie: 

 

a) Primárne právo:  

 

- čl. 110 až 113, čl. 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konsolidované 

znenie) (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení. 

 

b) Sekundárne právo: 
 

- smernica Rady 2006/112/ES z  28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej 

hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11. 12. 2006) v platnom znení, gestor: MF SR, 

 
- smernica 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 (Ú. v. EÚ L 348, 29. 12. 2017), gestor: 

MF SR,  

 

- smernica 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 (Ú. v. EÚ L 310, 2. 12. 2019), gestor: MF SR, 

 
- smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 

143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej 

hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru (Ú. v. EÚ L 292, 10. 11. 2009), gestor: MF SR,  

 
- vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z  15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú 

vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej 

hodnoty (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2011) v platnom znení, gestor: MF 

SR, 

 
- vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/2026 z 21. novembra 2019, ktorým sa mení 

vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o dodania tovaru alebo poskytovania 

služieb uľahčované elektronickými rozhraniami, ako aj o osobitné úpravy pre zdaniteľné 

osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám, uskutočňujú predaj tovaru na diaľku 

a určité domáce dodania tovaru (Ú. v. EÚ L 313, 4. 12. 2019), gestor zatiaľ nebol určený, 

 

- vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1112 z 20. júla 2020, ktorým sa v reakcii na 



 

pandémiu COVID-19 mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/2026, pokiaľ ide o dátumy 

uplatňovania (Ú. v. EÚ L 244, 29. 7. 2020), gestor zatiaľ nebol určený, 

 
- vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/194 z 12. februára 2020, ktorým sa stanovujú 

podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o osobitné 

úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám, uskutočňujú 

predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru (Ú. v. EÚ L 40, 13. 2. 2020), gestor 

zatiaľ nebol určený, 

 

- rozhodnutie 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 (Ú. v. EÚ L 244, 29. 7. 2020), gestor zatiaľ nebol určený, 

 
- nariadenie Rady (EÚ) 2020/1108 z 20. júla 2020, ktorým sa v reakcii na pandémiu COVID-

19 mení nariadenie (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania (Ú. v. EÚ L 244, 

29. 7. 2020), gestor zatiaľ nebol určený, 

 

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z  9. októbra 2013, ktorým sa 

ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) 

v platnom znení, gestor: MF SR, 

 

- delegované nariadenie Komisie  (EÚ) 2020/877 z 3. apríla 2020, ktorým sa mení a 

opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie 

určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie, a ktorým sa mení delegované 

nariadenie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide 

o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné 

elektronické systémy ešte nie sú funkčné (Ú. v. EÚ L 203, 26. 6. 2020), gestor zatiaľ nebol 

určený. 

 
c)   Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie: 

 

- rozsudok Súdneho dvora EÚ v spojených veciach C-80/11 a C-142/11 Mahagében Kft 

proti Nemzeti Adó ‑ és Vámhivatal Dél‑dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága a Péter 

Dávid proti Nemzeti Adó‑és Vámhivatal Észak ‑ alföldi Regionális Adó Főigazgatósága 

[2012], 

Výrok rozsudku: 

„1. Článok 167, článok 168 písm. a), článok 178 písm. a), článok 220 ods. 1 a článok 226 

smernice Rady 2006/112 z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej 

hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej praxi, v zmysle ktorej 

daňový orgán zamietne zdaniteľnej osobe právo odpočítať hodnotu splatnej alebo 

zaplatenej dane za služby, ktoré jej boli poskytnuté, z hodnoty dane z pridanej hodnoty z 

dôvodu, že osoba, ktorá vystavila faktúru vzťahujúcu sa na tieto služby alebo jeden z jej 

poskytovateľov, sa dopustila nezákonnosti a bez toho, aby tento orgán objektívne 

preukázal, že samotná dotknutá zdaniteľná osoba vedela alebo mala vedieť, že uvedené 

plnenie zakladajúce nárok na odpočet dane je súčasťou daňového podvodu zo strany osoby 

vystavujúcej faktúru alebo iného predchádzajúceho subjektu dodávateľského reťazca. 

2. Článok 167, článok 168 písm. a), článok 178 písm. a) a článok 273 smernice 2006/112 

sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej praxi, v zmysle ktorej daňový 

orgán zamietne právo na odpočet dane z dôvodu, že sa zdaniteľná osoba neubezpečila, že 

osoba, ktorá vystavila faktúru vzťahujúcu sa na tovar, na základe ktorej sa požaduje 

vykonanie nároku na odpočet dane, spĺňala podmienky zdaniteľnej osoby, že disponovala 



 

predmetným tovarom a bola schopná ho dodať a že si splnila svoju povinnosť podať 

daňové priznanie a uhradiť daň z pridanej hodnoty, alebo z dôvodu, že uvedená zdaniteľná 

osoba nemá okrem danej faktúry iné dokumenty, ktorých povaha by preukazovala, že 

uvedené podmienky boli splnené, napriek tomu, že vecné a formálne podmienky vzniku a 

výkonu práva na odpočet dane upravené v smernici 2006/112 boli splnené a že zdaniteľná 

osoba nedisponovala informáciou, ktorá by ju oprávňovala predpokladať vznik 

nezákonností alebo daňového podvodu na strane uvedeného vystaviteľa faktúry.“. 

 

- rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C - 337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi Kft proti 

Nemzeti Adó‑és Vámhivatal Közép‑magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 

[2014], 

Výrok rozsudku: 

„1. Ustanovenia článku 90 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane 

z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnemu 

ustanoveniu, ktoré nestanovuje zníženie základu dane na účely dane z pridanej hodnoty v 

prípade nezaplatenia ceny, ak bola uplatnená výnimka stanovená v odseku 2 tohto článku. 

Toto taxatívne vymedzenie však musí upravovať všetky ostatné prípady, v ktorých podľa 

odseku 1 uvedeného článku zdaniteľná osoba po ukončení transakcie nezískala celú 

protihodnotu alebo jej časť, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu. 

2. Zdaniteľné osoby sa môžu na vnútroštátnych súdoch odvolávať na článok 90 ods. 1 

smernice 2006/112 proti členskému štátu, aby dosiahli zníženie základu dane na účely 

dane z pridanej hodnoty. Hoci členské štáty môžu stanoviť, že uplatnenie práva na zníženie 

takéhoto základu dane podlieha splneniu určitých náležitostí, ktoré umožňujú najmä 

preukázať, že po ukončení transakcie zdaniteľná osoba v konečnom dôsledku nezískala 

celú protihodnotu alebo jej časť a že táto osoba sa môže odvolávať na jeden z prípadov 

stanovených v článku 90 ods. 1 smernice o DPH, takto prijaté opatrenia nemôžu ísť nad 

rámec toho, čo je nevyhnutné na toto preukázanie, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu 

súdu.“. 

 

- rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C - 246/16 Enzo di Maura proti Agenzia delle 

Entrate Direzione Provinciale di Siracusa [2017], 

Výrok rozsudku: 

„Článok 11 C ods. 1 druhý pododsek šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 

o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný 

systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa má vykladať v tom 

zmysle, že členský štát nemôže podmieniť zníženie základu dane pre daň z pridanej 

hodnoty neúspešnosťou konkurzného konania, ak takéto konanie môže trvať viac ako 

desať rokov.“. 

 

- rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C - 146/19 SCT d.d., v konkurze proti Slovinskej 

republike [2020], 

Výrok rozsudku: 

„1. Článok 90 ods. 1 a článok 273 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o 

spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia 

právnej úprave členského štátu, podľa ktorej sa právo na zníženie zaplatenej dane z 

pridanej hodnoty súvisiacej s nevymožiteľnou pohľadávkou zdaniteľnej osobe odmietne, 

ak táto zdaniteľná osoba opomenula prihlásiť túto pohľadávku do konkurzného konania 

začatého voči jej dlžníkovi, hoci táto zdaniteľná osoba preukáže, že ak by uvedenú 

pohľadávku prihlásila, nebola by uhradená. 

 



 

2. Článok 90 ods. 1 smernice 2006/112 sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd 

musí na základe povinnosti prijať všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie vykonania 

tohto ustanovenia, ktorá je mu uložená, vykladať vnútroštátne právo v súlade s touto 

povinnosťou, alebo ak takýto konformný výklad nie je možný, ponechať neuplatneným 

akékoľvek vnútroštátne ustanovenie, ktorého uplatnenie by viedlo k výsledku 

odporujúcemu uvedenému ustanoveniu.“. 

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: 

 

a) Lehota na prebratie článku 2 a 3 smernice (EÚ) 2017/2455 v platnom znení je stanovená do 

30. 6.2020. Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2019/1995 v platnom znení je stanovená do 

30.6.2020. 

b) Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý 

postup EK ako aj nebolo začaté konanie Súdneho dvora EÚ proti SR podľa čl. 258 až 260 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

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

hodnoty v platnom znení je prebratá do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu. 

Články 2 a 3 smernice (EÚ) 2017/2455 v platnom znení sú prebraté do zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu. Článok 1 

smernice (EÚ) 2017/2455 bol transponovaný v inom legislatívnom procese.  

Smernica (EÚ) 2019/1995 v platnom znení je prebratá do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu. 

Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009 v platnom znení je prebratá do zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu. 

 

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: 

 

 Úplne. 


