
Zmeny pre platcov DPH

Aktuality

Ak ste platcami DPH, nenechajte si ujsť zmeny zákona o dani z pridanej 
hodnoty, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2023

 A Oprava základu dane dodávateľom (§ 25a)

 Rozširuje sa okruh neuhradených pohľadávok, z ktorých si dodávateľ môže dodatočne žiadať DPH 
od  štátu na základe opravy základu dane. Pred prijatím právnej úpravy boli podmienky mimoriadne 
prísne- vyžadovali vymáhanie v exekučnom konaní počas 12 mesiacov.

 Dodávateľ bude mať po novom nárok na opravu základu dane, ak od splatnosti pohľadávky uplynulo 
150 dní a súčasne, ak pohľadávka:

  nie je viac ako 1 000 eur vrátane DPH stačí, že dodávateľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý 
 smeruje k získaniu pohľadávky,

  je viac ako 1 000 eur vrátane DPH, preukazuje dodávateľ, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou 
 na súde, alebo je vymáhaná v exekučnom konaní.

 Moment uplynutia 150 dní od splatnosti musí nastať až od 1. 1. 2023.

 Dodávateľ bude mať povinnosť vrátiť uplatnenú DPH, ak mu odberateľ dodatočne úplne alebo čiastočne 
uhradil dodávku tovaru či služby. 

 Splatnosťou záväzku sa rozumie lehota určená zmluvnými stranami na splnenie dlhu napr. v  uzatvorenej 
zmluve (zákon o DPH nevyžaduje nevyhnutne splatnosť faktúry).

 B Povinnosť odberateľa opraviť odpočítanú DPH (§ 53b)

 Kedy? Ak odberateľ za tovar/službu úplne alebo čiastočne nezaplatil dodávateľovi do 100 dní od uplynutia 
splatnosti záväzku. Lehota na vrátenie odpočítanej DPH sa tak predlžuje o 10 dní.

 C Registrácia na DPH po prekročení obratu

 Osoby, ktoré vykonávajú výlučne oslobodené činnosti (napr. finančné, poisťovacie služby, dodanie 
a  prenájom nehnuteľností) sa budú môcť dobrovoľne rozhodnúť, či sa budú po prekročení obratu 
49 790 EUR z týchto činností registrovať pre účely DPH.



 E Dočasné zníženie DPH pre vybrané subjekty (§ 85km)

 V období od 1. 1. – 31. 3. 2023 platí znížená sadzba DPH 10 % pre nasledujúce služby:
  preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi,
  sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu,
  vstupné do umelých kúpalísk (aquaparky),
  reštauračné a stravovacie služby.

 Upozornenie: S účinnosťou od 1. 4. 2023 má na základe novely podpísanej prezidentkou SR 28. 12. 2022 platiť 
trvalé zníženie sadzby DPH pre reštauračné a stravovacie služby, plnenia súvisiace so športom a na ubytovacie 
služby. Konkrétny zoznam služieb nájdete       TU     .

 F Niektoré ďalšie zmeny zákona

 Dochádza k zmene obdobia, za ktoré sa podáva mimoriadne daňové priznanie k DPH od roku 2023. 
 Obdobie sa skracuje z 30 dní na 21 dní. 

 Zavádza sa definícia dovozu malej zásielky tovaru neobchodného charakteru (§ 48 ods. 14). 
 Malou zásielkou sa tak bude rozumieť zásielka zasielaná príležitostne, na osobnú spotrebu, s hodnotou do 45 eur.

 Predlžuje sa lehota na zaplatenie DPH pri nadobudnutí nového vozidla z iného členského štátu. 
 Pôvodne bola 7 dní od nadobudnutia dopravného prostriedku, teraz bude 7 dní od doručenia oznámenia o osobnom 

čísle daňovníka daňovým úradom.
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 D Vrátenie odpočítanej DPH pri krádeži drobného 
hmotného majetku (§ 53 ods. 5)

 Ak vám odcudzia majetok, ktorý: 
  nie je odpisovaným majetkom,
  má obstarávaciu cenu 1 700 € a menej, 
  dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 rok, 
  bol kúpený na iný účel ako ďalší predaj,

 nemusíte od 1. 1. 2023 vrátiť celú odpočítanú DPH, ale len pomernú časť odpočítanej DPH zodpovedajúcej 
zostatkovej cene, ako keby sa majetok odpisoval 4 roky.

 Príklad majetku: Zakúpený notebook používaný na podnikanie za obstarávaciu cenu 1000 eur, ktorý bol tretí 
rok po zakúpení odcudzený.
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