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Sadzba dane: Sadzba dane z pridanej hodnoty je 20%, na niektoré tovary (ako napr. lieky
a knihy) je sadzba 10%. Od dane sú oslobodené niektoré služby (ako napr. finančné služby),
vývoz tovaru zo Slovenska do iných štátov EU, trojstranné obchody.
Povinná registrácia na plnohodnotnú DPH po dosiahnutí obratu: Na daň z pridanej
hodnoty je spoločnosť povinná sa registrovať v prípade, že spoločnosť dosiahne obrat za
prechádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov vo výške 49.790 Eur
Dobrovoľná registrácia: Na daň z pridanej hodnoty je možné sa registrovať aj dobrovoľne
– pred dosiahnutím tohto obratu
Povinná registrácia na DPH bez nároku na odpočet DPH: Na DPH je nutné sa registrovať
ak slovenská spoločnosť plánuje:
o dodať službu s miestom dodania v zahraničí –v taktomto prípade je nutné sa
registrovať na DPH podľa §7a pred dodaním služby
o prijať službu od zahraničnej osoby z iného členského štátu – v takomto prípade je
nutné sa registrovať pred prijatím služby
o prijať tovar zo zahraničia v sume vyššej ako 14.000 Eur za kalendárny rok –
v takomto prípade je nutné sa registrovať pred prijatím tovaru, ktorým sa táto
hranica prekročí
Zábezpeka pri registrácií na DPH: V prípade registrácie na DPH podľa §4 môže daňový
úrad požadovať od spoločnosti zloženie zábezpeky vo výške od 1.000 Eur do 500.000 Eur.
Možnosť odpočítania DPH: Spoločnosť registrovaná na DPH podľa §4 má nárok na
odpočítanie DPH z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako
platiteľ.
Zdaňovacie obdobie: Zdaňovacie obdobie pre platiteľov DPH je kalendárny mesiac. Ak je
spoločnosť platiteľom DPH po viac ako 12 mesiacov a obrat je menej ako 100.000 Eur môže
spoločnosť požiadať o zmenu obdobia na kalendárny štvrťrok.
Termín na podávanie priznania a platby na DPH: Spoločnosť registrovaná na DPH musí do
25-teho dňa po skončení obdobia podať na daňový úrad daňové priznanie na DPH
a kontrolný výkaz. Do rovnakého termínu je splatná DPH v prípade, že spoločnosť za dané
zdaňovacie obdobie vykáže daňovú povinnosť.
Elektronická komunikácia: Platitelia DPH musia s daňovým úradom komunikovať len
elektronicky cez portál finančnej správy (login a heslo je nutné si vybaviť na finačnej
správe).
Vratka DPH: V prípade, že spoločnosť má nadmerný odpočet DPH – daňový úrad vráti
nadmerný odpočet do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie
nasledujúce po zdaňovacom období v ktorom vznikol nadmerný odpočet.
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V prípade, že potrebujete poradiť v oblasti Dane z pridanej hodnoty – budeme radiť keď nás
budete kontaktovať.
+421 903 282050, office@emineopartners.sk

Úlohou tohto dokumentu je poskytnúť všeobecný prehľad v uvedenej problematike
a preto informácie tu uvedené sú uvedené v zjednodušenej podobe. Obsah tohto
dokumentu nemôže byť považovaný za návod na výpočet daňovej povinnosti. Pred
záväzným použitím akejkoľvek informácie tu uvedenej je potrebné využiť poradenstvo
licencovaného daňového poradcu.
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