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Hostingové služby dátového centra z hľadiska DPH 

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

poskytovania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľný majetok, je miesto, kde sa tento nehnuteľný majetok 

nachádza.  

Má sa toto osobitné pravidlo uplatniť aj na hostingové služby dátového centra? Možno tieto služby pre účely 

DPH považovať za služby vzťahujúce sa na nehnuteľný majetok?  

V tomto vydaní našich News Flash by sme Vám radi v krátkosti priblížili nedávny rozsudok Európskeho 

súdneho dvora (ESD) v prípade C-215/19 A Oy, ktorý sa zaoberal určením miesta výberu dane z pridanej 

hodnoty za hostingové služby dátového centra.

Okolnosti prípadu  

Spoločnosť A Oy, ktorá je daňovým rezidentom 

vo Fínsku, ponúka zákazníkom, ktorí sú usadení 

vo Fínsku a v iných členských štátoch Európskej 

únie, hostingové služby dátového centra. Tieto 

služby zahŕňajú dodanie serverovej skrine 

vybavenej dverami, ktoré možno samostatne 

uzamknúť, dodanie elektriny, ako aj 

zabezpečenie, aby sa servery používali za 

optimálnych podmienok, akými sú sledovanie 

teploty, vlhkosti, chladenie, sledovanie výpadkov 

siete, požiarny alarm, elektronická kontrola 

vstupu a iné.  

Serverové skrine sú primontované k podlahe v 

budove, ktorú si prenajíma A Oy. Používatelia do 

nich umiestnia svoje prístroje, ktoré sú tiež 

primontované k týmto serverovým skriniam a 

možno ich v priebehu niekoľkých minút 

odmontovať. Zákazníci nemajú k serverovým 

skriniam, do ktorých nainštalovali svoj server, 

kľúč, ale po overení ich totožnosti ho môžu získať 

od strážnej služby, ktorá je kedykoľvek k 

dispozícii. A Oy nemá prístupové právo k 

serverovej skrini svojho zákazníka. 

Daňový úrad tvrdil, že služby hostingového 

centra treba považovať za poskytovanie služieb 

súvisiacich s nehnuteľnosťou, nakoľko prenájom 

technickej miestnosti na umiestnenie serverov 

zákazníkov predstavuje hlavný a nevyhnutný 

prvok z balíka služieb poskytovaných fínskou 

spoločnosťou.  

Spoločnosť sa obrátila na Správny súd Helsinki, 

ktorý rozhodnutie daňového úradu zrušil, pričom 

konštatoval, že hoci sú serverové skrine, ktoré sú 

určené na umiestnenie serverov, pripevnené k 

zemi, možno ich premiestniť bez zničenia alebo 

úpravy budovy a teda nepredstavujú nehnuteľný 

majetok. Podľa správneho súdu v tomto prípade 

A Oy svojim zákazníkom poskytuje balík služieb, 

ktorých hlavným plnením je ponúknuť 

zákazníkom najlepšie prostredie pre fungovanie 

ich vlastných serverov. 

Majú sa serverové skrine považovať 

pre účely DPH za nehnuteľný 

majetok? 

Prípad sa postupne dostal na Najvyšší správny 

súd Fínska, ktorý sa rozhodol prerušiť konanie a 

položiť ESD tieto otázky: 

▪ Či sa majú predmetné hostingové služby 

dátového centra v rámci ktorých 

podnikateľ poskytuje svojim zákazníkom 

serverové skrine spolu s doplnkovým 

tovarom a službami považovať za nájom 

nehnuteľnosti? 

▪ Prípadne, či sa predmetné služby majú 

považovať za služby súvisiace s 

nehnuteľným majetkom a miesto plnenia 

sa určí podľa miesta, kde sa nachádza 

nehnuteľný majetok? 

Rozhodnutie ESD 

Podľa ESD, predmetné hostingové služby 

dátového centra nepredstavujú služby 

spočívajúce v nájme nehnuteľnosti, na ktoré 

sa vzťahuje oslobodenie od dane z pridanej 

hodnoty. ESD vychádza z toho, že poskytovateľ 

sa neobmedzuje len na pasívne poskytnutie 
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plochy alebo miesta svojim zákazníkom tým, že 

im zaručí právo užívať ho, akoby boli jeho 

vlastníkmi. Ďalej ESD argumentuje, že serverové 

skrine nie sú neoddeliteľnou súčasťou budovy, v 

ktorej sú nainštalované, a nie sú tam ani trvalo 

namontované. 

Podľa ESD, predmetné hostingové služby 

dátového centra nepredstavujú ani služby 

vzťahujúce sa na nehnuteľný majetok, ak 

zákazníci nepožívajú právo výlučného využívania 

časti nehnuteľnosti, v ktorej sú nainštalované 

predmetné serverové skrine.

  

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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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 

Kontakt  

Katarína Balogová  

Tax Director 

E-Mail: Katarina.Balogova@accace.com 

Tel: +421 232 553 000 

 

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
https://circle.accace.com/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Newsflash
mailto:Katarina.Balogova@accace.com

