
 

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI 

 

návrhu zákona 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 (Ú. v. EÚ C 2020, 

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) 2020/284 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, 

pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb (Ú. v. 

EÚ L 62, 2. 3. 2020), gestor: MF SR,  

 

- Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých 

zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ 

L 286, 17. 10. 2006), gestor: MF SR, 

 
- Nariadenie Rady (EÚ) 2020/283 z 18. februára 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 

904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja 

proti podvodom v oblasti DPH (Ú. v. EÚ L 62, 2. 3. 2020), gestor: MF SR, 

 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa 

ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení 

a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 

2012) v platnom znení, gestori: MF SR, NBS, 

 

- 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. 

 

c) Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie: 

 

- Rozsudok Súdneho dvora vo veci C- 273/16 Agenzia delle Entrate proti Federal Express 

Europe Inc. 

Výrok rozsudku: 

„Článok 144 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane 

z pridanej hodnoty v spojení s článkom 86 ods. 1 písm. b) tejto smernice sa má vykladať 



 

v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá 

na účely uplatnenia oslobodenia od dane z pridanej hodnoty v prípade vedľajších služieb, 

vrátane prepravných služieb, stanovuje nielen to, aby bola do základu dane započítaná 

hodnota týchto služieb, ale aj to, aby tieto služby pri dovoze skutočne podliehali dani z 

pridanej hodnoty na colné účely.“ 

 

- Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-335/19 E. sp. z o.o. sp. k. 

Výrok rozsudku: 

„Článok 90 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane 

z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, 

ktorá podriaďuje zníženie základu dane na dani z pridanej hodnoty (DPH) podmienke, že 

ku dňu dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ako aj ku dňu, ktorý predchádza podaniu 

opravy daňového priznania, ktorého cieľom je toto zníženie, je dlžník zaregistrovaný ako 

zdaniteľná osoba na účely DPH a nenachádza sa v insolvenčnom konaní ani v likvidácii, 

ako aj tej, že ku dňu, ktorý predchádza podaniu opravy daňového priznania, je sám veriteľ 

stále zaregistrovaný ako zdaniteľná osoba na účely DPH. 

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: 

 

a) Lehota na prebratie smernice 2006/79/ES nebola stanovená, jedná sa o kodifikované znenie. 

Lehota na prebratie smernice 2006/112/ES bola stanovená do 1. 1. 2008. 

Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2020/284 je stanovená do 31. 12. 2023. 

 

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 2006/79/ES bola prebratá do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových 

výrobkov v znení neskorších predpisov a do zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani 

z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. 

 

Smernica 2006/112/ES bola prebratá do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. 

 

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: 

Úplne. 


