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  Novela zákona o DPH od 1. októbra 2014 
 
 

V auguste 2014 bola v zbierke zákonov 

zverejnená novela zákona o dani z pridanej 
hodnoty a súvisiacich právnych predpisov. 

Novela nadobúda účinnosť 1. októbra 2014 
okrem niektorých ustanovení, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 1. januára resp. až 
1. júla 2015. V tomto newsletteri Vás 

informujeme len o najpodstatnejších 
zmenách v DPH a daňovom poriadku. 

 

Daň z pridanej hodnoty 

 

 Hranica na podávanie štvrťročných 

súhrnných výkazov sa znižuje zo 

súčasných 100 000 EUR na 50 000 EUR. Od 

1. októbra bude môcť platiteľ podávať 

súhrnný výkaz na štvrťročnej báze v 

prípade, ak hodnota tovarov dodaných do 

iného členského štátu nepresiahne 

v príslušnom kalendárnom štvrťroku 

a súčasne v predchádzajúcich štyroch 

kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 

eur. 

 

 

 

 

 Od 1. októbra už platiteľ DPH nebude 

musieť podávať kontrolný výkaz k dani z 

pridanej hodnoty v ten istý deň ako daňové 

priznanie. Lehota na podávanie daňového 

priznania k dani z pridanej hodnoty a 

kontrolného výkazu zostáva zachovaná (do 

25. dňa po skončení zdaňovacieho 

obdobia). 

 

Daňový poriadok 

 

 Ruší sa ustanovenie, podľa ktorého 

zástupca (iný ako daňový poradca alebo 

advokát) môže zastupovať u jedného 

správcu dane len jeden daňový subjekt. Od 

1. januára 2015 už teda nedôjde k vylúčeniu 

zástupcu, ktorý na jednom daňovom úrade 

zastupuje viac ako jeden daňový subjekt. 

 

 Novelou sa o jeden rok posúva termín, 

od ktorého bude finančná správa povinná 

doručovať daňovým subjektom všetky 

podania elektronicky, a to na 1. január 2016.
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 Pre správcu dane sa od 1. júla 2015 zavádza 

možnosť, aby počas daňovej kontroly 

vyhotovil čiastkový protokol. Hlavným 

účelom tohto inštitútu je možnosť pre 

správcu dane vrátiť daňovému subjektu 

časť nadmerného odpočtu v takom prípade, 

ak v priebehu daňovej kontroly zistí, že 

časť nadmerného odpočtu je uplatňovaná 

oprávnene. Doručením čiastkového 

protokolu však daňová kontrola ešte nie je 

ukončená.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
For more than 15 years 
on the Slovak market. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické či daňové poradenstvo. 

Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutia, ktoré sa užívateľ 

týchto stránok rozhodne urobiť na základe tohto materiálu, nepreberáme zodpovednosť. 

AUDITOR je audítorskou a daňovo poradenskou spoločnosťou s medzinárodným zameraním. Už viac ako 15 rokov ponúka služby v oblasti 

auditu, daňového poradenstva, mzdového účtovníctva a personálnej agendy, vedenia finančného účtovníctva a podnikového poradenstva. 

Prostredníctvom partnerských kancelárií v Českej republike a v Rakúsku (tu pod menom Stöger & Partner) poskytuje 

kompletné poradenstvo v krajinách strednej Európy. Členstvo v celosvetovej sieti UHY International, ktorá združuje 

nezávislé poradenské spoločnosti z viac než 80 krajín sveta, umožňuje efektívne riešiť globálne poradenské aspekty. 

Viac informácií na www.auditor.eu 

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik 

daňový poradca 

T: +421 2 544 14 660 

lubos.candik@auditor.eu 
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