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bod č. 8 

 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

na rokovanie HSR SR dňa 22.8.2022 

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

neskorších predpisov  (ďalej len „návrh zákona“) 

 

1. Postoj APZD k návrhu zákona 

APZD  súhlasí s predloženým návrhom zákona a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

• APZD uplatnila k návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaniu dve zásadné 

pripomienky, z ktorých jedna bola akceptovaná. 

• Druhá pripomienka bola čiastočne akceptovaná. MF SR čiastočne zjednodušilo podmienky 

vzniku statusu nevymožiteľnej pohľadávky (predpoklad na opravu základu dane v prípadoch, 

kedy veriteľ nezískal protihodnotu za dodaný tovar/službu). Zároveň predĺžilo lehotu z 90 

na  100 dní (namiesto požadovaných 365 dní), do ktorej nie je potrebné vykonať opravu 

odpočítanej dane, ak odberateľ neuhradí záväzok. Vzhľadom na to, že MF SR čiastočne 

požiadavkám vyhovelo a prisľúbilo po roku právnej úpravy prehodnotenie právnej úpravy podľa 

aplikačnej praxe, nemáme nateraz ďalšie výhrady. 

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah návrhu zákona 

• Cieľom návrhu zákona predloženého MF SR je najmä zavedenie harmonizovaných pravidiel, 

ktoré slúžia na  boj proti daňovým podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu. 

• Reaguje sa na rozmach elektronického obchodu, kedy je dodávateľ tovaru alebo služby 

usadený v inom štáte ako zákazník a daňový orgán v štáte zákazníka nemá vhodné nástroje 

na  kontrolu plnenia povinností o DPH. V nadväznosti na transpozíciu smernice, vzniká skupine 

poskytovateľov platobných služieb povinnosť: 

- viesť záznamy o príjemcoch platieb a o  cezhraničných platbách za každý kalendárny 

štvrťrok, ak je viac ako 25 cezhraničných platieb rovnakému príjemcovi, 

- tieto záznamy sprístupniť Finančnému riaditeľstvu SR a uchovávať počas troch rokov. 
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• Odstránenie nedostatkov zákona: 

- stanovenia výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži majetku v obstarávacej cene nižšej 

ako 1700 eur, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, kúpený na iný účel ako ďalší 

predaj; uplatní sa zákonná fikcia posudzovania ako  povinne odpisovaného majetku 

rovnomerne po dobu štyroch rokov.  

- zavedenie povinnosti odberateľa vykonať opravu odpočítanej dane z kúpených tovarov 

alebo služieb, v cene ktorých bola daň uplatnená, ak sčasti alebo úplne neuhradí záväzok 

do 100 dní po jeho splatnosti. 

• Zníženie administratívnej záťaže- upustenie od povinnosti registrovať sa za platiteľa dane 

pre  zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú výlučne finančné alebo poisťovacie služby a v prípade 

dodania a nájmu nehnuteľnosti; budú mať možnosť rozhodnúť sa, či sa po presiahnutí obratu 

49 790 eur zaregistrujú pre daň.  

• Predpokladaný dátum účinnosti zákona:   od 1. januára 2023, okrem ustanovení na transpozíciu 

smernice, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024. 
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