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Oprava odpočítanej DPH pri neuhradených záväzkoch 

od 1.1.2023 

V decembri 2022 sme vás v našich News Flash informovali o novele Zákona o DPH, ktorá okrem iného 

od 1. januára 2023 prináša dôležitú zmenu pre platiteľov DPH, ktorí si odpočítali DPH na vstupe z 

prijatých plnení a zároveň za tieto plnenia nezaplatili svojim dodávateľom. 

Keďže povinnosť vrátenia odpočítanej DPH predstavuje výrazné obmedzenie odpočítania DPH na vstupe 

oproti tomu, ako systém fungoval do decembra 2022, a môže pre tisíce platiteľov DPH znamenať 

dodatočný odvod DPH do štátneho rozpočtu už v DPH priznaní za január 2023, prinášame vám na túto 

tému zhrnutie najdôležitejších informácií.

Povinnosť opravy odpočítanej DPH 

Platiteľ DPH má v zmysle Zákona o DPH 

platného od 1. januára 2023 povinnosť vrátiť 

DPH, ktorú si odpočítal z prijatých plnení na 

základe dodávateľských faktúr vystavených 

so slovenskou DPH, ak od splatnosti záväzku 

uplynulo viac ako 100 dní. Túto povinnosť bude 

potrebné vykonať v tom zdaňovacom období, 

v ktorom uplynulo 100 dní od splatnosti záväzku. 

Za účelom zabránenia retroaktivite, sa oprava 

odpočítanej DPH nebude aplikovať na staršie 

záväzky, pri ktorých 100 dní od lehoty splatnosti 

nastalo pred 1. januárom 2023. Vrátiť odpočítanú 

DPH na vstupe novelizovaný Zákon o DPH 

vyžaduje až pri neuhradených záväzkoch, pri 

ktorých dôjde k prekročeniu 100 dní od 

uplynutia dohodnutej lehoty splatnosti po 1. 

januári 2023 a zároveň tieto nebudú do konca 

januára 2023 uhradené.  

V takejto situácii bude platiteľ DPH povinný 

v DPH priznaní za január 2023 opraviť 

odpočítanú DPH na vstupe v rozsahu 

neuhradeného záväzku, pri ktorom 100 dní od 

splatnosti uplynulo v januári 2023 .  

Následná úhrada záväzku  

Ak po tom, ako DPH platiteľ vrátil odpočítanú 

DPH do štátneho rozpočtu dôjde k čiastočnej 

alebo úplnej úhrade záväzku, DPH platiteľovi 

vznikne právo opraviť opravenú odpočítanú DPH 

na vstupe, t. j. dodatočne si DPH znova 

odpočítať. DPH platiteľ (odberateľ) si bude môcť 

dodatočne uplatniť odpočet DPH na vstupe 

v rozsahu v akom záväzok uhradil, a to v (i) 

zdaňovacom období úhrady za podmienky, že 

do lehoty na podanie daňového priznania 

neobdržal od dodávateľa doklad o oprave 

základu dane pri vzniku nevymožiteľnej 

pohľadávky, alebo (ii) v zdaňovacom období 

v ktorom obdržal opravný doklad od 

dodávateľa o oprave zníženého základu dane 

z dôvodu, že prijal platbu v súvislosti 

s nevymožiteľnou pohľadávkou.  

Plnenia, na ktoré sa oprava 

odpočítanej DPH nevzťahuje 

S ohľadom na systém fungovania DPH 

podotýkame, že oprava odpočítanej DPH sa 

nevzťahuje na záväzky po splatnosti, pri ktorých 

bol uplatnený prenos daňovej povinnosti na 

https://accace.sk/zmeny-v-zakone-o-dani-z-pridanej-hodnoty/
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príjemcu (reverse-charge), t. j. príjemca plnenia 

bol zodpovedný za odvedenie DPH na výstupe. 

Korešpondujúca úprava v novele 

Zákona o DPH u dodávateľov 

Na záver by sme vám chceli dať do pozornosti 

skutočnosť, že keďže vyššie spomínanou 

úpravou dochádza k sprísneniu povinnosti vrátiť 

odpočítanú DPH z neuhradených faktúr 

u odberateľa, zároveň sa novelou Zákona o DPH 

rozširuje  právo pre dodávateľa požadovať od 

štátu DPH z plnení, pri ktorých dodávateľ 

nedostal zaplatené. 

Právo na vrátenie zaplatenej DPH na výstupe 

však dodávateľovi nastáva neskôr ako povinnosť 

odberateľa vrátiť odpočítanú DPH na vstupe, 

a síce po uplynutí 150 dní po splatnosti 

pohľadávky. 

Okrem toho musí platiteľ DPH - dodávateľ 

preukázať, že vykonal akýkoľvek úkon 

k vymoženiu pohľadávky, a pri pohľadávkach 

v hodnote vyššej ako 1 000 EUR (vrátane DPH) 

musí splniť ďalšie legislatívne podmienky 

stanovené v Zákone o DPH (exekučné konanie, 

žaloba na súde).  

Pre viac informácií o práve dodávateľa na 

vrátanie odvedenej DPH si prečítajte v našom 

newsletteri, v ktorom sme informovali 

o zmenách v Zákone o DPH. 

V prípade bližšieho záujmu o túto 

problematiku nás neváhajte kontaktovať.  

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! 

 

https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt  

Michaela Salayová 

Tax Manager 

E-Mail: michaela.salayova@accace.com 

Tel: +421 232 553 000 

O Accace Slovensko 

V Accace Slovensko združujeme viac ako 120 odborníkov, ktorých spája spoločné nadšenie pre pokrok, 

nové technológie a osobný prístup. Z poskytovateľa tradičných služieb sme sa rokmi skúseností 

posunuli na strategického partnera v poradenstve a outsourcingu – prepájame vaše potreby s našimi 

riešeniami. Vďaka širokej škále komplexných služieb z oblasti účtovníctva, daní, miezd, HR či práva, 

nám dôverujú startupy, malé a stredné firmy a globálne korporácie. Sme aktívnymi partnermi startup a 

fintech komunít. Právne služby poskytuje naša advokátska kancelária Accace Legal. V rámci skupiny 

Accace združujeme viac ako 800 odborníkov a poskytujeme služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete 

nás v Bratislave, Košiciach a Trenčíne. 

O Accace Circle 

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

profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb s odborným prístupom a medzinárodnými 

skúsenosťami. S globálnym zastúpením vo viac ako 50 krajinách a tímom s takmer 2 500 odborníkmi, 

Accace Circle poskytuje služby viac ako 15 000 klientom, najmä stredným a veľkým medzinárodným 

spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo Accace Circle spracováva okolo 200 000 

výplatných pások mesačne. 

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

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