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Zmeny v dodaní tovaru a služieb zahraničnou osobou 

Povinnosť registrácie: 
znenie do 31.12.2015 

§ 5 
(1) Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, 
miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa 
v tuzemsku obvykle nezdržiava (ďalej len 
"zahraničná osoba"), je povinná podať žiadosť o 
registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava pred 
začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom 
dane okrem dovozu tovaru.  Žiadosť o registráciu 
pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak 
dodáva len ... 
b) služby a tovar s inštaláciou alebo montážou a 
osobou povinnou platiť daň je príjemca (§ 69 ods.  2 
až 4),  
 

znenie od 1.1.2016 
§ 5 

(1) Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, 
miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa 
v tuzemsku obvykle nezdržiava (ďalej len 
"zahraničná osoba"), je povinná podať žiadosť o 
registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava pred 
začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom 
dane okrem dovozu tovaru. Žiadosť o registráciu 
pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak 
dodáva len ... 
b) služby a tovar a osobou povinnou platiť daň je 
príjemca ( § 69 ods. 2 až 4), 

Náš komentár: Z textu vypadla formulácia „s inštaláciou alebo montážou“ čím sa režim 
rozšíril okrem služieb aj na všetky tovary dodávané na území Slovenska = zahraničná osoby 
ktorá dodáva služby alebo tovary na území Slovenska nie je povinná sa registrovať pre DPH 
ak sú dodávané osobe podľa § 69 ods. 2 až 4.
 

Osoby povinné platiť daň správcovi dane 
§ 69 (rok 2015) 

 (2) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto 
podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v 
tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách 
uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare 
dodanom s inštaláciou alebo montážou, ............... 
................................................................................ 
ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského 
štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak 
miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku. 

(3) Zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je 
zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 
7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej 
zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo 
zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto 
dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku.  

(4) Na účely určenia osoby povinnej platiť daň podľa 
§ 69 sa za zahraničnú osobu považuje aj taká osoba, 
ktorá má v tuzemsku prevádzkareň, ale táto 
prevádzkareň sa nezúčastňuje na dodaní tovaru 
alebo služby v tuzemsku touto osobou. 

§ 69 (rok 2016) 

 (2) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto 
podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v 
tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách 
uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare 
okrem tovaru dodaného formou zásielkového 
predaja, ..................................................................... 
ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského 
štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak 
miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku. 

(3) Zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je 
zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 
7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej 
zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo 
zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto 
dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku. 

(4) Na účely určenia osoby povinnej platiť daň podľa 
§ 69 sa za zahraničnú osobu považuje aj taká osoba, 
ktorá má v tuzemsku prevádzkareň, ale táto 
prevádzkareň sa nezúčastňuje na dodaní tovaru 
alebo služby v tuzemsku touto osobou. 
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Znamená to že pri zásielkovom predaji je nutné registrovať sa, lebo u toho nikdy nedôjde 
k prenosu daňovej povinnosti na kupujúceho.  
 
§ 16 sa nezmenil, preto ho uvádzame v jedinej verzii. 
 
§ 16 

(1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, 
ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu 
stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, 
kde sa nehnuteľnosť nachádza.  

(2) Miestom dodania služby spočívajúcej v poskytnutí krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov je miesto, 
kde sa dopravný prostriedok fyzicky dá k dispozícii zákazníkovi; krátkodobým nájmom sa rozumie nepretržité 
držanie alebo používanie dopravného prostriedku počas obdobia nepresahujúceho 30 dní alebo 90 dní, ak ide o 
nájom plavidiel. Miestom dodania služby spočívajúcej v poskytnutí iného nájmu dopravných prostriedkov, ako je 
krátkodobý nájom, ak je poskytnutý osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde má táto osoba sídlo, 
bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, okrem nájmu výletnej lode, pri ktorom je miestom dodania služby 
miesto, kde sa dá výletná loď fyzicky k dispozícii zákazníkovi za podmienky, že v tomto mieste má poskytovateľ 
svoje sídlo alebo prevádzkareň.  

(3) Miestom dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných 
služieb, ako napríklad služieb na výstavách a veľtrhoch, vrátane ich organizovania a s nimi súvisiacich 
doplnkových služieb a vstupu na tieto podujatia, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je 
miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú. Miestom dodania služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, 
umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a 
doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom, ak sú tieto služby dodané zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa 
tieto podujatia skutočne konajú.  

(4) Miestom dodania dopravy osôb je miesto, kde sa doprava vykonáva, a ak sa vykonáva vo viac ako jednom 
štáte, považuje sa za vykonanú v týchto štátoch pomerne k prekonaným vzdialenostiam v týchto štátoch. 

(10) Miestom dodania reštauračných a stravovacích služieb okrem reštauračných a stravovacích služieb podľa 
odseku 11 je miesto, kde sa tieto služby fyzicky poskytnú.  

(11) Miestom dodania reštauračných a stravovacích služieb, ktoré sa fyzicky poskytnú na palube lodí, lietadiel 
alebo vo vlakoch počas výkonu časti osobnej dopravy na území Európskej únie, je miesto, kde sa osobná doprava 
začína. 

Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu 
§ 55a 

(1) Zahraničná osoba, ktorá má v inom členskom štáte sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa 
v inom členskom štáte obvykle zdržiava a žiada o vrátenie dane (ďalej len "žiadateľ"), má nárok na vrátenie dane 
z tovaru a služby, ktoré jej dodal platiteľ v tuzemsku, a nárok na vrátenie dane vyrubenej pri dovoze tovaru v 
tuzemsku za podmienok a v rozsahu podľa odsekov 2 až 5 a § 55b až 55e. 

(2) Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak 
a) je identifikovaný pre daň v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, 
bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava, 
b) v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nemal v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, 
prevádzkareň ani bydlisko a ani sa v tuzemsku obvykle nezdržiaval, 
c) v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodal tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou 
dodania 

1. prepravných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, ktoré sú oslobodené od dane 
podľa § 47 ods. 6, 8, 10 a 12 a § 48 ods. 8, 
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2. služby a dodania tovaru, ak je osobou povinnou platiť daň príjemca podľa § 69 ods. 2 a 3, 
3. tovaru podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f), ak je osobou povinnou platiť daň osoba, ktorej je tento 
tovar dodaný podľa § 69 ods. 9, 
4. tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu žiadateľom, 
ktorý bol zastúpený daňovým zástupcom podľa § 69a, 
5. tovaru v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom sa zúčastnil ako prvý odberateľ 
a osobou povinnou platiť daň je druhý odberateľ. 

Náš komentár: Je potrebné si všimnúť že tu nie je odvolávka na § 69 odsek 12, t.j. stavebné 
dodávky nie sú vo výnimkách! 
(3) Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak uskutočňuje zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká právo na 
odpočítanie dane v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v 
ktorom sa obvykle zdržiava. Ak žiadateľ uskutočňuje v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, 
prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava, zdaniteľné obchody, pri ktorých môže odpočítať daň, 
a súčasne zdaniteľné obchody, pri ktorých nemôže odpočítať daň, má nárok na vrátenie pomernej výšky dane, 
ktorú vypočíta podľa pravidiel platných v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, 
bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava. 

(4) Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak by takáto daň bola odpočítateľná podľa § 49... 


