
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
EkonServis k.s., Tomášikova 50/A, 831 04  Bratislava  
Osvedčenie SKDP na daňové poradenstvo 45 / 2000 
Okresný súd Bratislava I., Obchodný register, oddiel 
Sr. vl. 494/B, IČO: 35794305, IČDPH: SK2020223337 
tel. +421  908 399 288  e-mail: ekonservis@skdp.sk 

Stavebné a montážne práce na území SR a DPH 
 

§ 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), 
 

§ 8 
(4) Za dodanie tovaru sa považuje aj premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej 
osoby, z tuzemska do iného členského štátu, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený ňou 
alebo na jej účet do iného členského štátu na účely jej podnikania.  Takéto premiestnenie sa 
považuje za dodanie tovaru za protihodnotu okrem premiestnenia tovaru  
a) na účel jeho inštalácie alebo montáže zdaniteľnou osobou alebo na jej účet v členskom 
štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, 
 

§ 11 
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu 

(8) Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje 
aj použitie tovaru zdaniteľnou osobou na účely jej podnikania, ktorý je ňou alebo na jej účet 
odoslaný alebo prepravený do tuzemska z členského štátu, v ktorom zdaniteľná osoba v rámci 
svojho podnikania tento tovar vyrobila, vyťažila, spracovala, kúpila, nadobudla z iného 
členského štátu alebo doviezla z územia tretieho štátu, ak by sa premiestnenie tovaru z 
tuzemska do iného členského štátu považovalo za dodanie tovaru za protihodnotu podľa § 8 
ods.  4. 

 
§ 11a 

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade 
(1) Premiestnenie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského 
štátu zahraničnou osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte alebo na jej účet a 
ktorý je umiestnený v tuzemsku v sklade na účel následného dodania tovaru jedinému 
platiteľovi, sa považuje za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu týmto 
platiteľom a platiteľ je povinný platiť daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského 
štátu, ak  
a) zahraničná osoba nie je platiteľom podľa tohto zákona,  
b) v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru je známy platiteľ, pre ktorého sa tovar 
umiestňuje v sklade,  
c) v sklade je umiestnený tovar len pre jediného platiteľa a  
d) platiteľ písomne oznámi daňovému úradu vopred, že je v tomto osobitnom prípade osobou 
povinnou platiť daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. 
 



 
 

______________________________________________________________________________________________ 
EkonServis k.s., Tomášikova 50/A, 831 04  Bratislava  
Osvedčenie SKDP na daňové poradenstvo 45 / 2000 
Okresný súd Bratislava I., Obchodný register, oddiel 
Sr. vl. 494/B, IČO: 35794305, IČDPH: SK2020223337 
tel. +421  908 399 288  e-mail: ekonservis@skdp.sk 

(2) Zahraničná osoba, ktorá nespĺňa podmienku podľa ods.  1 písm.  a) a je platiteľom len z 
dôvodu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods.  8 a jeho 
následného dodania, môže sa dohodnúť s platiteľom, pre ktorého sa tovar umiestňuje v 
sklade v tuzemsku, na postupe podľa odseku 1 a platiteľ, pre ktorého sa tovar umiestňuje v 
sklade v tuzemsku, musí písomne oznámiť daňovému úradu zdaňovacie obdobie, v ktorom sa 
po prvýkrát uplatní postup podľa odseku 1.  Zahraničná osoba je povinná požiadať o zrušenie 
registrácie pre daň najneskôr do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v 
ktorom vznikla posledná daňová povinnosť z dodania tovaru, ktorý bol premiestnený do 
tuzemska pred začatím uplatňovania postupu podľa odseku 1. 

 
§ 49 

Odpočítanie dane platiteľom 
(1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare 
alebo službe vznikla daňová povinnosť.  
(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré 
použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7.  Platiteľ 
môže odpočítať daň, ak je daň  
a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú 
byť platiteľovi dodané,  
b) ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až 4, 7 
a 9 až 12, 
c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 
11a,  
d) zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.  
 
(3) Platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na 
dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42, s výnimkou 
poisťovacích služieb podľa § 37 a finančných služieb podľa § 39, ak sú poskytnuté zákazníkovi, 
ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území Európskej únie, 
alebo ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia Európskej únie. 
Platiteľ, ktorý dodáva investičné zlato oslobodené od dane podľa § 67 ods. 3, a platiteľ, ktorý 
sprostredkováva dodanie investičného zlata oslobodené od dane podľa § 67 ods. 3, nemôže 
odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na túto činnosť, s výnimkou 
dane z tovarov a služieb podľa § 67 ods. 5 a 6 
 
(7) Platiteľ nemôže odpočítať daň pri  
a) kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy,  
b) prechodných položkách podľa § 22 ods.  3. 
 
(9) Platiteľ registrovaný pre daň podľa § 5, ktorý spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 
55a alebo § 56, nemôže uplatňovať odpočítanie dane z tovarov a služieb prostredníctvom 
daňového priznania okrem odpočítania dane z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky 
tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1. 

§ 55a 
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 (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, 
2. služby a dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou, 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. 
 
(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. 
 
(5) Žiadateľ nemá nárok na vrátenie dane, ktorú dodávateľ neuplatnil v súlade s týmto 
zákonom, a dane uplatnenej pri tovare, ktorý je alebo môže byť oslobodený od dane podľa § 
43 alebo § 47 ods. 2. Ak žiadateľ uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane pre cestovné 
kancelárie, nemá nárok na vrátenie dane pri službách cestovného ruchu. 

 
Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu 

§ 56  
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(1) Zahraničná osoba, ktorá nemá na území Európskej únie sídlo, miesto podnikania, 
prevádzkareň, bydlisko alebo sa na území Európskej únie obvykle nezdržiava (ďalej len 
"zahraničná osoba z tretieho štátu"), má nárok na vrátenie dane uplatnenej pri hnuteľnom 
majetku a službách, ktoré jej dodal platiteľ v tuzemsku, a nárok na vrátenie dane uplatnenej 
pri dovoze tovaru za podmienok uvedených v odseku 2. 
 
(2) Zahraničná osoba z tretieho štátu má nárok na vrátenie dane, ak 
a) je identifikovaná pre daň alebo obdobnú všeobecnú daň zo spotreby v 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, nemala na území Európskej únie sídlo, 
miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko a ani sa na tomto území obvykle nezdržiavala, 
c) v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodala 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, 
2. služieb a dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak je osobou povinnou platiť daň 
príjemca (§ 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 (§ 69 ods. 9),  
4. tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu 
zahraničnou osobou, ktorá bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a, 
5. tovaru v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom sa zúčastnila ako prvý 
odberateľ a osobou povinnou platiť daň je druhý odberateľ, 
d) by daň bola odpočítateľná podľa § 49. 
 
(3) Zahraničná osoba z tretieho štátu nemá nárok na vrátenie dane, ktorú dodávateľ 
neuplatnil v súlade s týmto zákonom, a dane uplatnenej pri tovare, ktorý je alebo môže byť 
oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47 ods. 2. 

§ 69 
Osoby povinné platiť daň správcovi dane 

(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.  
Predmetom úpravy je: 

(1) 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) poskytnutie krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov  
(3) kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a podobné služby  
(4) doprava osôb  
(5) reštauračné a stravovacie služby 
(6) tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou 


