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Oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru a služieb  

V tomto vydaní nášho News Flash by sme Vás chceli informovať o nedávnych zaujímavých rozsudkoch 

Európskeho súdneho dvora (ďalej „ESD“) ohľadom oslobodenia služieb pri medzinárodnej preprave 

tovaru a vývoze tovaru.  

Oslobodenie služieb nakládky a 

vykládky poskytované 

subdodávateľom od DPH  

Podľa článku 148 písm. d) Smernice Rady 

2006/112/ES, je od DPH oslobodené 

poskytovanie služieb potrebných pre priame 

potreby námorných plavidiel a pre ich náklad. 

V nedávnom rozsudku C-33/16 A Oy zo dňa 4. 

mája 2017 sa ESD zaoberal otázkou, či služby 

nakládky a vykládky na medzinárodnú 

prepravnú loď predstavujú služby pre priamu 

potrebu nákladu plavidiel a či tieto služby môžu 

byť oslobodené od DPH pokiaľ sú poskytované 

subdodávateľom, ktorý predmetné služby fyzicky 

vykonal. 

V danom prípade spoločnosť A vykonávala 

prekládkové služby nákladu plavidiel 

používaných na plavbu na otvorenom mori a 

vykonávajúcich obchodnú činnosť. V praxi tieto 

prekládkové služby poskytoval subdodávateľ, 

ktorý tieto služby fakturoval spoločnosti A, ktorá 

ich následne fakturovala svojmu 

objednávateľovi, ktorým bol v závislosti od 

konkrétneho prípadu držiteľ tovaru, odosielateľ 

nákladu, špedičný podnik alebo vlastník plavidla. 

ESD boli predložené otázky na účely zistenia, či 

mohli byť prekládkové služby uskutočňované 

subdodávateľom na účet jeho klientov 

oslobodené od DPH. 

ESD uzavrel, že služby nakládky a vykládky sú 

nevyhnutnými službami na prevádzkovanie 

plavidla prepravujúceho náklad a preto 

zodpovedajú priamym potrebám nákladu 

plavidla. Na základe splnenia podmienky 

priamej súvislosti poskytovania služieb s 

potrebami plavidla sú službami oslobodenými od 

dane. 

V súvislosti s aplikáciou oslobodenia od DPH 

týchto služieb pokiaľ sú tieto služby poskytované 

subdodávateľom ESD rozhodol, že 

oslobodenie od DPH pri poskytovaní služieb 

nakládky a vykládky plavidla v skoršom 

štádiu obchodovania sa uplatní vtedy, ak 

účel predmetných služieb je istý už v 

okamihu kedy sa poskytovanie služby 

dohodne a služby nemožno zneužiť na iný 

než ich pôvodný účel.   

Oslobodenie služieb prepravy pri 

vývoze tovaru od DPH 

Podľa článku 146 ods. 1 písm. e) Smernice 

Rady 2006/112/ES od DPH je oslobodené 

poskytovanie služieb vrátane prepravných a 

doplnkových transakcií s výnimkou poskytovania 

služieb oslobodených od dane podľa článkov 

132 a 135, ak sú tieto služby priamo spojené s 

vývozom alebo dovozom tovaru, na ktorý sa 

vzťahujú ustanovenia článku 61 a článku 157 

ods. 1 písm. a). 

V prípade C 288/16 „L.Č.“ IK, ktorý rozhodol 

ESD dňa 29. júna 2017, sa ESD zaoberal 

otázkou, či podľa predmetného článku je možné 

oslobodiť od dane poskytnutie služieb prepravy 

tovaru do tretej krajiny, keď tieto služby nie sú 

priamo poskytnuté odosielateľovi alebo 

príjemcovi tovaru.  

V danom prípade vystupovala spoločnosť Atek, 

ktorá ako dopravca uzatvorila zmluvy o preprave 

tovaru z lotyšského prístavu v Rige do 

Bieloruska. Spoločnosť Atek poverila spoločnosť 

L.Č. na vykonanie prepravy tohto tovaru, pričom 

preprava bola zrealizovaná vozidlami 

spoločnosti Atek. Spoločnosť L.Č. zabezpečila 

vedenie týchto vozidiel, ich údržbu, zásobovanie 

palivom, colné formality, stráženie tovaru a jeho 

odovzdanie príjemcovi. Keďže spoločnosť L.Č. 

považovala ňou poskytnuté služby za služby 

spojené s prepravou a tranzitom tovaru, 

uplatnila na ne sadzbu DPH vo výške 0%.  
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Lotyšská daňová správa po vykonanej daňovej 

kontroly v spoločnosti L.Č. týkajúcej sa tohto 

obdobia vypočítala nedoplatok na DPH, pokutu 

a úroky z omeškania. Daňová správa odôvodnila 

svoje rozhodnutie tým, že spoločnosť L.Č. 

nebola oprávnená oslobodiť od DPH služby, 

ktoré poskytla v rámci zmluvy uzatvorenej so 

spoločnosťou Atek, pretože jednak v prípade 

neexistencie právneho vzťahu s odosielateľom 

alebo príjemcom prepravovaného tovaru 

nemožno tieto služby považovať za prepravné 

tranzitné alebo sprostredkovateľské služby a 

jednak, keďže L.Č. nemala licenciu vyžadovanú 

lotyšským právom, nemohla byť považovaná za 

osobu v postavení dopravcu, a v dôsledku toho 

nebola oprávnená vykonať prepravu tovaru.  

Spoločnosť L.Č. sa voči tomuto rozhodnutiu 

odvolala a vnútroštátny súd sa rozhodol prerušiť 

konanie a položiť otázky ESD. Konkrétne sa 

pýtal na to, či napriek tomu, že služby, ktoré 

poskytovala spoločnosť L.Č., boli spojené s 

tovarom v tranzite na lotyšskom území, 

okolnosť, že tieto služby boli poskytnuté nie 

priamo príjemcovi alebo odosielateľovi tohto 

tovaru, s ktorým L.Č. nemala právny vzťah, ale 

zmluvnému partnerovi týchto osôb v Lotyšsku, 

teda spoločnosti Atek, má dosah na uplatnenie 

oslobodenia upraveného v spomínanom 

ustanovení, ktoré vyžaduje existenciu priameho 

vzťahu medzi poskytnutiami služieb a vývozmi 

alebo dovozmi dotknutých tovarov.  

ESD rozhodol, že článok 146 ods 1. písm. e) 

Smernice Rady 2006/112/ES sa má vykladať v 

tom zmysle, že oslobodenie upravené v tomto 

ustanovení sa neuplatňuje na poskytnutie 

služieb týkajúcich sa činnosti prepravy 

tovaru do tretej krajiny, keď tieto služby nie 

sú priamo poskytnuté odosielateľovi alebo 

príjemcovi tohto tovaru.   

 

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá 

zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených v 

newsletteri. 

 



News Flash I Accace Slovensko I Oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru a služieb 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt  

Katarína Balogová 

Tax Director 

Katarina.Balogova@accace.com 

Tel: +421 2 325 53 000 

O Accace  

S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 medzinárodnými klientmi sa Accace radí medzi popredných 

poskytovateľov poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy.  

Accace má vlastné pobočky v 13 krajinách Európy, a to v Bosne a Hercegovine, Českej republike, Čiernej 

hore, Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku 

a na Ukrajine. Služby v iných krajinách sveta vieme zastrešiť prostredníctvom našej siete dlhodobých 

partnerov. 

Viac na www.accace.sk 

https://plus.google.com/+AccaceksBratislava
https://plus.google.com/+AccaceksBratislava
https://www.facebook.com/accace.slovakia
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
mailto:Katarina.Balogova@accace.com
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash

