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Vyberáme z najnovších rozsudkov Európskeho súdneho 

dvora v oblasti DPH 

Z nedávnych rozsudkov Európskeho súdneho dvora v oblasti DPH nižšie uvádzame tie, ktoré majú 

osobitný význam pre aplikačnú prax. Týkajú sa odpočtu DPH u súkromných investorov pri projektoch 

výstavby, klasifikácie leasingových zmlúv na hnuteľný hmotný majetok pre účely DPH ako aj 

oslobodenia služieb súvisiacich s dovozom tovaru. 

Rekonštrukcia verejnej infraštruktúry 

pri realizácii projektov výstavby a 

odpočet DPH 

V prípade C-132/16 Iberdrola, o ktorom 

Európsky súdny dvor (ESD) rozhodol 14.9.2017, 

bola riešená otázka práva na odpočet DPH v 

zmysle všeobecných pravidiel pre odpočet dane 

u spoločnosti Iberdrola, súkromného investora. 

Iberdrola kúpila niekoľko pozemkov v 

bulharskom letovisku Carevo s cieľom postaviť 

nehnuteľnosti, v ktorých sa má nachádzať 

približne 300 apartmánov určených na sezónne 

bývanie. V tejto súvislosti spoločnosť Iberdrola 

uzavrela s obcou Carevo zmluvu o rekonštrukcii 

čerpacej stanice prostredníctvom stavebných 

alebo rekonštrukčných prác na tejto stanici, 

ktoré objednala u tretej spoločnosti. Po skončení 

prác sa mali nehnuteľnosti, ktoré Iberdrola 

plánovala v letovisku postaviť, napojiť na 

čerpaciu stanicu. Podľa znaleckého posudku by 

bez tejto rekonštrukcie pripojenie nebolo možné, 

pretože existujúca kanalizácia nebola 

postačujúca. Predmetom sporu bolo 

odpočítanie DPH na vstupe z obstaraných 

rekonštrukčných prác na čerpacej stanici, 

nakoľko rekonštrukcia čerpacej stanice bola 

poskytnutá obci Carevo bezplatne. 

ESD za rozhodujúce v tejto otázke považoval 

určiť, či existuje priama a bezprostredná 

súvislosť medzi touto rekonštrukciou a 

zdaniteľným plnením na výstupe uskutočneným 

zo strany Iberdrola alebo jej hospodárskou 

činnosťou.  

V konkrétnom prípade sa ESD vyjadril, že by 

bolo možné preukázať priamu a 

bezprostrednú súvislosť medzi 

rekonštrukciou čerpacej stanice odpadových 

vôd patriacej obci Carevo a zdaniteľným 

plnením na výstupe uskutočneným zo strany 

Iberdrola, nakoľko uvedená služba sa 

poskytla s cieľom umožniť tejto spoločnosti 

zrealizovať projekt výstavby. Skutočnosť, že 

obec Carevo ma takisto prospech z tejto služby, 

nie je dostatočný na zamietnutie práva na 

odpočet dane u Iberdrola. Dôležité je, aby 

služba spočívajúca v rekonštrukcii 

uskutočnenej na vstupe, bola podstatným 

prvkom ceny zdaniteľného plnenia, ktoré 

Iberdrola uskutočnila na výstupe. 

Naopak, ak by rekonštrukčné práce na tejto 

čerpacej stanici išli nad rámec toho, čo by si 

vyžadovali nehnuteľnosti postavené 

spoločnosťou Iberdrola, existencia priamej a 

bezprostrednej súvislosti medzi touto službou a 

zdaniteľným plnením uskutočneným 

spoločnosťou Iberdrola na výstupe, 

spočívajúcim vo výstavbe týchto nehnuteľností, 

by bola podľa ESD čiastočne narušená, a právo 

na odpočítanie by sa tak mohlo Iberdrole priznať 

len v súvislosti s DPH zaplatenou na vstupe, 

ktorá zaťažila časť výdavkov na rekonštrukciu 

čerpacej stanice odpadových vôd, ktorá je 

objektívne nevyhnutná na to, aby Iberdrola 

mohla uskutočniť svoje zdaniteľné plnenia. 

Leasing hnuteľného hmotného 

majetku s opciou kúpy – dodanie 

služby alebo tovaru? 

V prípade C-164/14 Merceds Benz Financial 

Services UK (MBFS), ktorý ESD rozhodol dňa 

4.10.2017, sa ESD zaoberal klasifikáciou 

typovej leasingovej zmluvy na motorové 

vozidlá s opciou kúpy nazývanej „Agility“ 

pre účely DPH.  

Okrem spomínanej typovej zmluvy MBFS 

poskytuje na financovanie používania 
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motorových vozidiel aj nasledovné typové 

zmluvy:   

▪ štandardnú nájomnú zmluvu „Leasing“, 
ktorá vylučuje akýkoľvek prevod 
vlastníckeho práva a je odporúčaná 
zákazníkom, ktorí nemajú záujem o kúpu 
vozidla 

▪ a leasingovú zmluvu „Hire Purchase“, 
ktorá je odporúčaná zákazníkom, ktorí majú 
záujem o kúpu vozidla. V prípade tejto 
zmluvy výška splátok, ktoré hradí nájomca 
počas trvania zmluvy sa rovná celkovej 
predajnej cene vozidla vrátane nákladov na 
financovanie. Zmluva zahŕňa opciu odkupu 
vozidla po ukončení zmluvy v nepatrnej 
výške, ktorú nájomca uhradí v rovnakom 
čase ako poslednú splátku. 

Spoločným prvkom zmluvy Hire Purchase a 

Agility je prevod vlastníckeho práva po ukončení 

zmluvy, ale za odlišných podmienok. Zmluva 

Agility je odporúčaná zákazníkom, ktorí nie sú 

rozhodnutí, či si vozidlo chcú kúpiť alebo nie, ale 

sú otvorení mať opciu kúpy.  V typovej zmluve 

Agility sú mesačné splátky nižšie než v typovej 

zmluve Hire Purchase a ich súhrn predstavuje 

približne iba 60 % predajnej ceny vozidla 

vrátane nákladov financovania. Pokiaľ 

používateľ chce uplatniť opciu kúpy vozidla, 

musí zaplatiť približne 40 % predajnej ceny. 

Približne 50% nájomcov využije opciu kúpy. 

V konkrétnom prípade nebolo namietané, že z 

hľadiska DPH zmluva typu Leasing patrí do 

kategórie „poskytovania služieb“, a preto je 

predmetom zdanenia pri splatnosti každej 

mesačnej splátky. Nespochybňovalo sa ani, že 

zmluva typu Hire Purchase naopak predstavuje 

„dodanie tovaru“, a preto je daň vymožiteľná z 

celkovej ceny dodania dodaním vozidla. 

Predmetom sporu bola typová zmluva Agility. 

MBFS zastávala názor, že táto typová zmluva, 

ktorá nevyhnutne nestanovuje prevod 

vlastníctva, sa má považovať za „poskytovanie 

služieb“, a že DPH je preto splatná iba z každej 

mesačnej splátky. Daňová správa zastávala 

názor, že typová zmluva „Agility“ tak ako typová 

zmluva „Hire Purchase“, predstavuje „dodanie 

tovaru“. 

ESD sa priklonil k názoru MBFS, že v 

konkrétnom prípade zmluva Agility patrí do 

kategórie „poskytovania služieb“. Avšak z 

rozsudku ESD súčasne vyplýva, že leasingovú 

zmluvu s opciou odkupu možno za určitých 

okolností považovať za dodanie tovaru, a to 

vedy ak možno z finančných podmienok zmluvy 

vyvodiť, že uplatnenie opcie sa zdá ako jediná 

ekonomicky racionálna voľba, ktorú bude 

môcť nájomca v určitom momente urobiť, pokiaľ 

sa zmluva plní až do jej konca, čo prislúcha 

overiť vnútroštátnemu súdu. 

Oslobodenie služieb vzťahujúcich sa 

na dovážaný tovar od DPH 

V prípade C-273/16 Federal Express Europe 

(FedEx), ktorý rozhodol ESD dňa 4. októbra 

2017, sa ESD zaoberal otázkou zdanenia 

služieb súvisiacich s dovozom tovaru 

oslobodeného od DPH, ktoré spoločnosť FedEx 

poskytuje a ktoré spočívajú v prevzatí 

medzinárodných zásielok, ktorých hodnota 

nepresahuje 22€ a zabezpečení následného 

doručenia týchto zásielok príjemcom na 

území Talianska.  

ESD riešil otázku či možno ustanovenia článku 

144 v spojení s článkom 86 ods. 1 písm. b) 

Smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme 

DPH vykladať v tom zmysle, že jedinou 

podmienkou odôvodňujúcou nezdanenie na 

účely DPH, pokiaľ ide o súvisiace plnenia 

spočívajúce v tzv. vnútroštátnych prepravných 

službách je, že sa ich hodnota zahrnie do 

základu dane pri dovoze tovaru, bez ohľadu na 

to či boli skutočné preclené. Predmetné články 

Smernice sú v slovenskej legislatíve 

implementované v § 48 ods. 8 v spojení s § 24 

platného zákona o DPH. 

ESD rozhodol, že uvedené články Smernice sa 

majú vykladať v tom zmysle, že vedľajšie 

služby, vrátane prepravných služieb, 

súvisiace s finálnym dovozom tovaru musia 

byť oslobodené od DPH, ak je ich hodnota 

zahrnutá do základu dane pri dovoze tovaru, 

hoci pri dovoze nepodliehali DPH na colné 

účely. 
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. 
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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://www.facebook.com/accace.slovakia
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash

