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Zmeny v DPH účinné od 1.1.2020 na Slovensku 

Počas posledného štvrťroka 2019 nadobudli platnosť viaceré zákony, ktorými sa novelizuje aj zákon o DPH. 

Prijaté zmeny v oblasti DPH nadobúdajú účinnosť od 1.1.2020. Súčasťou prijatých zmien je aj 

implementácia Smernice Rady (EÚ) 2018/1910, ktorou sa zavádzajú spoločné pravidlá pre tzv. call-off 

stock úpravu a upravujú sa pravidlá pre tzv. reťazové obchody.  

Nižšie uvádzame prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré v oblasti DPH na Slovensku (SR) nastanú od 

budúceho roku. 

Nová tzv. call-off stock úprava 

Implementáciou Smernice Rady (EÚ) 2018/1910 

sa jednak novelizujú doterajšie pravidlá pre tzv. 

call-off stock režim, kedy SR je štátom, do 

ktorého je tovar prepravený. 

Súčasne sa zavádzajú pravidlá pre call-off stock 

režim, kedy SR bude štátom začatia prepravy 

tovaru. 

Pokiaľ budú splnené presne ustanovené 

podmienky, na premiestnenie tovaru z jedného 

členského štátu do iného členského štátu za 

účelom následného dodania vopred známemu 

odberateľovi, sa nebude prihliadať.  

K dodaniu a nadobudnutiu tovaru dôjde až 

momentom, kedy určený odberateľ nadobudne 

právo nakladať s tovarom ako vlastník, pričom 

daňová povinnosť vznikne v súlade s bežnými 

podmienkami.  

Aplikácia režimu call-off stock si bude vyžadovať, 

aby zúčastnené strany viedli podrobnú 

záznamovú povinnosť, ktorej obsah je osobitne 

definovaný. Súčasne bude potrebné, aby tovar 

bol dodaný osobe, ktorej je určený, do 12 

mesiacov odo dňa skončenia prepravy. 

Dodávateľ tovaru bude povinný podať súhrnný 

výkaz 2-krát. Prvý krát keď dôjde k preprave 

tovaru do iného členského štátu, druhý krát keď 

dôjde k dodaniu tovaru. 

Priradenie prepravy tovaru pri tzv. 

reťazových obchodoch  

Za reťazové transakcie sa považujú situácie, keď 

je ten istý tovar predmetom viacerých po sebe 

nasledujúcich dodaní, pričom odoslanie alebo 

preprava tovaru sa uskutočňuje z jedného 

členského štátu do iného členského štátu priamo 

od prvého dodávateľa ku konečnému 

odberateľovi v reťazci.  

Ak odoslanie alebo prepravu tovaru 

zabezpečovala prostredná osoba, bolo 

problematické určiť, ktorej transakcii priradiť 

prepravu.  

S účinnosťou od 1.1.2020 dochádza k 

implementácii Smernice Rady (EÚ) 2018/1910, 

ktorá upravuje tieto pravidlá. 

Ak odoslanie alebo prepravu tovaru z jedného 

členského štátu do druhého členského štátu, a to 

od prvého dodávateľa ku konečnému 

zákazníkovi v reťazci, zabezpečí prostredná 

osoba, odoslanie alebo preprava tovaru sa 

priradí k dodaniu, ktoré je uskutočnené pre 

prostrednú osobu.  

Uvedené si vyžaduje, aby prostredná osoba 

oznámila svojmu dodávateľovi identifikačné 

číslo pre DPH, ktoré má pridelené v inom 

členskom štáte, ako je členský štát, z ktorého 

sa tovar odosiela alebo prepravuje.  

Inak sa odoslanie alebo preprava tovaru priradí k 

dodaniu tovaru, ktoré uskutočnila prostredná 

osoba pre svojho zákazníka. 

Intrakomunitárne dodanie tovaru 

Od 1.1.2020 sa jednou z hmotnoprávnych 

podmienok pre oslobodenie od dane pri dodaní 

tovaru z tuzemska do iného členského štátu 

stáva identifikačné číslo pre DPH pridelené 

nadobúdateľovi tovaru v inom členskom štáte 

ako je členský štát, kde sa začala preprava 

tovaru, pričom toto identifikačné číslo pre DPH 

musí nadobúdateľ oznámiť dodávateľovi.  
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Okrem toho sa od 1.1.2020 dôležitou súčasťou 

podmienok pre oslobodenie od dane stáva aj 

samotné deklarovanie dodania tovaru do 

iného členského štátu v súhrnnom výkaze.  

Taktiež dochádza k zavedeniu jednotnej úpravy v 

EÚ v oblasti preukazovania uskutočnenia 

prepravy tovaru do iného členského štátu EÚ 

prostredníctvom nového článku 45a 

vykonávacieho nariadenia Rady  (EÚ) 

2018/1912. 

Oslobodenie od dane pri transakciách 

súvisiacich s medzinárodným 

obchodom v colnom, osobitnom a 

daňovom sklade 

Do zákona sa dopĺňa oslobodenie od dane na 

transakcie súvisiace s obchodovaním so 

surovou ropou v colnom sklade, osobitnom 

sklade a s minerálnymi olejmi v daňovom 

sklade. 

Úprava zoznamu tovarov so zníženou 

10% sadzbou dane 

Zoznam tovarov so zníženou 10% sadzbou 

dane sa rozšíri o noviny, časopisy a periodiká, 

ktoré spĺňajú určité kritéria.  

Ďalej sa tento zoznam rozšíri aj o určité potraviny, 

zeleninu, ovocie a ovocné šťavy.  

 

 

 

 

 

 

Bezodplatné dodanie drobného 

hmotného majetku 

Za účelom zrovnoprávnenia určenia základu 

dane pri bezodplatnom dodaní drobného 

hmotného majetku (ktorý nie je odpisovaným 

majetkom pre účely dane z príjmov) s 

bezodplatným dodaním odpisovaného hmotného 

majetku, sa zavádza fikcia 4-ročného 

odpisovania tohto majetku. 

Mechanizmus opravy odpočítanej 

dane zo služieb technického 

zhodnotenia  

Zavádza sa mechanizmus opravy odpočítanej 

dane zo služieb, ktoré boli vykonané na 

investičnom majetku platiteľa dane, pri 

nadobudnutí ktorého platiteľ dane neuplatnil 

odpočítanie dane.  

Pri službách vykonaných na hnuteľnom 

investičnom majetku sa stanovuje obdobie pre 

úpravu 60 kalendárnych mesiacov a pre služby 

vykonané na nehnuteľnom investičnom majetku 

240 kalendárnych mesiacov od zdaňovacieho 

obdobia, v ktorom došlo k uplatneniu odpočítania 

dane. 
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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 

Chcete dostávať naše 

Newsflash? 

Áno, chcem! 

https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Účtovná%20závierka%20v%20roku%202018&utm_medium=PDF&utm_campaign=News%20Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Účtovná%20závierka%20v%20roku%202018&utm_medium=PDF&utm_campaign=News%20Flash
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O Accace  

Spoločnosť Accace bola založená v Bratislave v roku 2006 a počas svojho pôsobenia si vybudovala pozíciu 

jedného z najvýznamnejších hráčov na trhu outsourcingových a poradenských služieb v regióne strednej a 

východnej Európy.  

Služby v ostatných krajinách sveta Accace poskytuje prostredníctvom vlastných pobočiek a spoľahlivých 

partnerov patriacich pod značku Accace Circle. Accace Circle tak celosvetovo poskytuje rovnako kvalitné 

profesionálne služby a najefektívnejšie procesy, ktoré spravuje jednotne v rámci zdieľanej online platformy. 

Viac na www.accace.sk  

Kontakt 

Katarína Balogová 

Tax Director 

E-mail: Katarina.Balogova@accace.com 

Tel.: + 421 2 325 53 000 
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