
Od 1.1.2016 nastali pomerne veľké zmeny v evidencii DPH  – dňa 1.10.2015 bola 
schválená novela zákona o DPH č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 
Hlavné zmeny v evidencii DPH od 1.1.2016: 

 1. Možnosť zaplatiť DPH štátu až po uhradení faktúry (firmy s ročným obratom 
do 100-tisíc EUR) 

2. Na vybrané potraviny platí znížená sadzba DPH 10% 
3. Nastali zmeny v lehotách na vystavenie faktúry k prijatej platbe 
4. Rozšíril sa systém platenia dane, v ktorom ju uhrádza až posledný subjekt 

v reťazci na sektor stavebníctva 
5. Evidencia nákupov v hotovosti musí byť podrobnejšia – ak ich daň 

vychádza za zdaňovacie obdobie vyššia ako 3 000 EUR, budú sa v 
kontrolnom výkaze v časti B.3. uvádzať za každého dodávateľa 
samostatne (táto zmena má účinnosť od 1.4.2016) 

1. Možnosť uhrádzať DPH až po zaplatení faktúry 
Kto môže od 1. januára 2016 využívať možnosť uhrádzať DPH až po zaplatení 
faktúry? Nový spôsob platenia DPH môže uplatniť platiteľ DPH (registrovaní podľa § 
4), ktorý za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov nepresiahol obrat 100 000 
EUR, a zároveň na neho nebol vyhlásený konkurz a ani nevstúpil do likvidácie. 
Nový spôsob uhrádzania DPH predstavuje možnosť a nie povinnosť platiteľa DPH. 
Ak platiteľ DPH spĺňa podmienku obratu, môže sa rozhodnúť, či nový spôsob 
platenia DPH využije alebo nie. 
Základné pravidlá fungovania nového spôsobu uhrádzania DPH: 
 DPH z vystavenej faktúry platiteľ odvedie až vtedy, keď mu bude faktúra 

uhradená. 

 Vystavená faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na 
základe platby“. 

 Odpočet DPH z prijatých faktúr bude rovnako možný až po úhrade týchto faktúr 
(týka sa všetkých platiteľov DPH, ktorí zaevidujú doklad od takéhoto dodávateľa). 

 Rozhodnutie o novom spôsobe platenia DPH musí platiteľ oznámiť správcovi dane 
najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa rozhodne pre jeho 
používanie. 

 Zoznam platiteľov DPH, postupujúcich podľa nového ustanovenia by mal byť 
zverejnený na stránke Finančnej správy. 

 Okrem povinného ukončenia používania osobitnej úpravy (napr. prekročenie limitu 
obratu, vstup do likvidácie, konkurzu..) sa môže firma rozhodnúť ukončiť 
uplatňovanie osobitnej úpravy. Dobrovoľne je možné ukončiť uplatňovanie 
osobitnej úpravy iba ku koncu kalendárneho roka, v ktorom dobrovoľné ukončenie 
podnikateľ oznámil Daňovému úradu. 

 Pri ukončení používania osobitnej úpravy vzniká daňová povinnosť zo všetkých 
faktúr, z ktorých by vznikla, ak by platiteľ DPH nepoužíval osobitnú úpravu a 
rovnako vzniká právo na odpočet z tých dokladov, pri ktorých by vzniklo právo na 
odpočet, ak by neuplatňoval osobitnú úpravu (tzn. z neuhradených, resp. 
čiastočne uhradených faktúr). 
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