
 

 

 
 

 
Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

dňa 24. 8. 2020 

 

       k bodu č. 7) 

 

Stanovisko ZMOS k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

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

 

Všeobecne k návrhu: 

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 

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.  

 

Pripomienky k návrhu: 

ZMOS k predloženému návrhu zákona neuplatňuje žiadne zásadné pripomienky. 

 

Záver: 

ZMOS navrhuje, aby HSR SR odporučila návrh na ďalšie legislatívne konanie. 

 

Branislav Tréger 

predseda ZMOS 

 



 


