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Služby dodávané členom a nečlenom z hľadiska DPH 

V zmysle Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, od DPH sú 

oslobodené služby, ktoré poskytujú nezávislé skupiny osôb, ktoré vykonávajú činnosť s oslobodením od 

dane alebo vo vzťahu ku ktorej nevystupujú ako zdaniteľné osoby, a to na účely zabezpečovania služieb 

ich členom priamo potrebných pre realizáciu ich činnosti, keď tieto skupiny požadujú od svojich členov 

náhradu ich podielu na spoločných výdavkoch, za predpokladu, že takéto oslobodenie od dane nespôsobí 

deformáciu konkurenčného prostredia. 

V tomto vydaní našich News Flash by sme Vám radi v skratke priblížili nedávne závery Európskeho 

súdneho dvora (ESD) v prípade keď nezávislá skupina osôb poskytovala služby okrem svojich členov aj 

nečlenom.

Okolnosti prípadu C – 400/18  Infohos       

Združenie Infohos sa špecializuje na nemocničné 

informačné technológie, a v tejto oblasti 

poskytuje služby nemocniciam, ktoré sú členmi 

združenia.  

Infohos uzavrelo zmluvu o spolupráci na 

spoločnom vývoji inovatívnych softvérov s 

nezávislou spoločnosťou IHC – Group NV. 

Infohos sa neregistrovalo ako zdaniteľná osoba 

na účely DPH, keďže zastávalo názor, že túto 

povinnosť nemá, a že poskytuje služby 

oslobodené od dane.  

Daňový orgán v Belgicku sa po daňovej kontrole 

domnieval, že služby, ktoré si navzájom 

poskytovali Infohos a IHC – Group NV mali 

podliehať DPH. Navyše, taktiež plnenia 

poskytnuté členom združenia Infohos mali 

tiež podliehať DPH a teda združenie nemohlo 

uplatňovať oslobodenie od dane týkajúce sa 

služieb poskytovaných svojim členom.  

Je potrebné poznamenať, že vyššie uvedené 

ustanovenie smernice bolo aplikované v 

belgickom práve s doplnením, že tieto činnosti sú 

oslobodené od dane ak spočívajú iba v 

poskytovaní služieb priamo svojim vlastných 

členom.  

Otázka výlučnosti poskytovania 

služieb členom 

Otázka, ktorou sa zaoberal ESD spočíva v tom, 

či dotknuté ustanovenie smernice sa má vykladať 

v tom zmysle, že členským štátom umožňuje, aby 

pre v ňom zakotvené oslobodenie od dane 

stanovili takúto podmienku výlučnosti, 

prostredníctvom ktorej sa nezávislá skupina 

osôb, ktorá poskytuje služby aj nečlenom, stane 

v plnom rozsahu zdaniteľnou osobou na účely 

DPH aj zo služieb poskytovaných svojim členom.  

Rozhodnutie ESD 

Vzhľadom na kritérium, že služby o aké ide v 

tomto rozsudku priamo prispievajú k vykonávaniu 

činnosti vo verejnom záujme a vzhľadom na 

kontext a ciele sledované týmto ustanovením 

smernice, ESD rozhodol, že aj keď nezávislá 

skupina osôb, akou je Infohos, poskytuje 

služby aj subjektom, ktoré nie sú jej členmi, 

nič to nemení na tom, že na služby, ktoré 

poskytuje svojim členom sa vzťahuje 

oslobodenie od dane.

 

 

 

 

 

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 

Prihláste sa na odber noviniek 

Odoberať novinky! 
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Kontakt  

Katarína Balogová 

Tax Director 

E-Mail: Katarina.Balogova@accace.com 

Tel: +421 232 553 000 

O Accace  

Spoločnosť Accace vznikla v roku 2006 v Bratislave. Accace Slovensko zamestnáva už viac ako 120 

odborníkov a poskytuje služby spracovania účtovníctva, mzdovej a HR agendy, daňové a transakčné 

poradenstvo, právne a korporátne služby, či poradenstvo pre startupy. Za 15 rokov sme si vybudovali 

stabilnú pozíciu lídra v oblasti BPO služieb na Slovensku. Pravidelne sa umiestňujeme v rebríčku TOP10 

poradenských spoločností magazínu TREND. Právne služby poskytuje naša vlastná advokátska 

kancelária Accace Legal. V rámci skupiny Accace združujeme viac ako 600 odborníkov a poskytujeme 

služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete nás v Bratislave a v Košiciach. 

Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov – 

profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb. S globálnym zastúpením v takmer 40 krajinách 

a tímom viac ako 2000 odborníkov, Accace Circle poskytuje služby viac ako 10 000 klientom, najmä 

stredným a veľkým medzinárodným spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo Accace Circle 

spracováva okolo 170 000 výplatných pások mesačne. 

Viac na www.accace.sk a www.circle.accace.com 
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