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Plánované obmedzenie práva voľby na zdanenie prenájmu 

nehnuteľnosti od januára 2019 

Chceli by sme vás upozorniť, že 22. júna sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu 

novely Zákona o DPH, ktorá by mala byť účinná od 1. januára 2019. Za jednu z významných plánovaných 

zmien považujeme obmedzenie práva  voľby na zdanenie prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je určená 

na bývanie a to bez ohľadu na postavenie príjemcu (nájomcu). Chceli by sme upozorniť, že sa jedná len 

o návrh novely Zákona o DPH.O tom, v akej podobe sa nakoniec predmetná úprava schváli vás budeme 

informovať.   

Zamedzí sa možnosť odpočítania 
dane pri obstarní nehnuteľnosti 
určenej  na bývanie 

Podľa navrhovaného znenia by mal byť 

prenajímateľ - platiteľ dane vždy povinný 

uplatniť oslobodenie od dane pri nájomnom, 

ak bude nehnuteľnosť určená na bývanie.  

Treba však upozorniť, že vyššie uvedené 

obmedzenie by sa malo vzťahovať len na 

nájomné zmluvy na nehnuteľnosti určené na 

bývanie, ktoré budú uzavreté po 31.12.2018.  

Vyššie uvedené bude mať v podstate za 

následok, že nebude možné odpočítať daň pri 

obstaraní nehnuteľnosti určenej na bývanie za 

účelom jej prenájmu, keďže ten bude od dane 

oslobodený a to bez ohľadu na skutočnosť, kto 

bude nájomcom takejto nehnuteľnosti. 

Príklad:   

Pokiaľ platiteľ dane obstará v roku 2018 byt za 

účelom prenájmu (nájomná zmluva uzavretá do 

konca roka 2018) inej zdaniteľnej osobe, môže 

si odpočítať DPH z obstarania takéhoto bytu za 

predpokladu, že sa rozhodne tento nájom 

zdaniteľnej osobe fakturovať s DPH. Ak 

obdobná situácia nastane v roku 2019, odpočet 

dane nebude možný, keďže prenájom 

nehnuteľnosti bude musieť byť od dane 

oslobodený a to aj za predpokladu, že 

nájomcom by bola zdaniteľná osoba 

Dodanie stavby určenej na bývanie 

Platiteľ dane pri dodaní nehnuteľnosti 

oslobodenej od dane, ktorá je určená na bývanie 

(byt, rodinný dom, bytový apartmán), nebude 

môcť využiť možnosť zdanenia tejto 

nehnuteľnosti, čiže po 5 rokoch od kolaudácie 

takejto nehnuteľnosti bude musieť byť dodanie 

od dane oslobodené.   

Cieľom tohto návrhu je zabrániť zneužívaniu 

odpočtov dane na získanie neoprávnených 

ekonomických výhod spočívajúcich najmä v 

uplatnení si plného nároku na odpočet DPH pri 

nadobudnutí týchto nehnuteľností a následnom 

podhodnotení kúpnej ceny týchto nehnuteľností 

určených na bývanie po uplynutí 5 rokov od 

kolaudácie nehnuteľnosti.  

Upozorňujeme, že v prípade predaja 

nehnuteľnosti určenej na bývanie po uplynutí 5 

rokov a pred uplynutím obdobia na úpravu 

odpočítanej DPH (pozn. 20 rokov), bude platiteľ 

dane povinný upraviť DPH odpočítanú z 

nadobudnutia nehnuteľnosti, teda jej alikvotnú 

časť vrátiť do štátneho rozpočtu späť. 

Príklad:  

Platiteľ dane si obstaral byt – novostavbu v roku 

2014 za 100 000 EUR bez DPH. Prvá 

kolaudácia prebehla v tom istom roku. V roku 

2014 si odpočítal DPH v sume 20 000 EUR pri 

obstaraní takéhoto bytu. Platiteľ dane sa byt 

rozhodne predať v roku 2019. Podľa 

plánovaného znenia novely Zákona o DPH bude 

musieť byť predaj takéhoto bytu od dane 

oslobodený. Z tohto dôvodu však bude musieť 

vykonať úpravu odpočítanej dane a síce vrátiť v 

roku 2019 alikvotnú časť odpočítanej dane späť. 

 Konkrétne 20 000*15/20 = 15 000 EUR 
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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 

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 

Kontakt  

Peter Pašek 

 Managing Director & Partner  

E-Mail: Peter.Pašek@accace.com  

Tel: +421 2 325 53 000 

https://plus.google.com/+AccaceksBratislava
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
mailto:Peter.Pašek@accace.com

