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Informácia k povinnosti platiť daň
z pridanej hodnoty slovenskou
zdaniteľnou osobou pri nákupe tovaru
v tuzemsku od zahraničnej osoby
Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojej webovej
stránke informáciu, ktorá sa bližšie zaoberá
problematikou prenosu daňovej povinnosti
pri dodaní tovaru v tuzemsku (okrem tovaru dodaného
formou zásielkového predaja), ak je dodávateľom
tovaru zahraničná osoba a príjemcom zdaniteľná osoba
usadená v tuzemsku.
Okrem zákonom stanovených podmienok
pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti
na príjemcu tovaru obsahuje táto informácia aj viaceré
príklady a praktické rady týkajúce sa vykazovania
uvedených transakcií príjemcom tovaru v daňovom
priznaní k DPH, a to aj v prípadoch, ak príjemca tovaru
nie je platiteľom DPH na Slovensku.
V zmysle tejto informácie sa prenos daňovej povinnosti
na príjemcu, zdaniteľnú osobu usadenú na Slovensku,
uplatní aj v prípade, ak zahraničná osoba, ktorá je
registrovaná na účely DPH na Slovensku (podľa § 5 alebo
§ 6 zákona o DPH), uvedie na faktúre za predaj tovaru
v tuzemsku svoje IČ DPH pridelené na Slovensku.
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Súdny dvor Európskej únie v oblasti
DPH
C‑386/16 – ‘Toridas’ UAB proti Štátnemu
daňovému inšpektorátu Litovskej
republiky – Oslobodenie od DPH pri dodaní
tovaru v rámci EÚ – Reťazové obchody
a uplatňovanie DPH
Toridas, spoločnosť usadená a registrovaná pre DPH
v Litve, dodávala v priebehu rokov 2008 – 2010 tovar,
mrazené ryby, spoločnosti Megalain, ktorá má sídlo a je
registrovaná pre DPH v Estónsku. Spoločnosť Megalain
mala na základe dohody so spoločnosťou Toridas
zabezpečiť prepravu tovaru z územia Litvy, pričom
za uskladnenie tovaru a iné náklady, ktoré vznikli do tohto
momentu, bola zodpovedná spoločnosť Toridas.
Spoločnosť Megalain v deň nadobudnutia tovaru
od spoločnosti Toridas, resp. hneď v nasledujúci deň
predala tento tovar kupujúcim usadeným a registrovaným
pre DPH v iných členských štátoch EÚ (Dánsko, Nemecko,
Holandsko a Poľsko).
Po uskutočnení predaja bola časť tovaru odoslaná priamo
z Litvy do iných členských štátov EÚ, zatiaľ čo druhá časť
tovaru bola premiestnená do priestorov inej obchodnej
spoločnosti v Litve na účely triedenia, glazovania a balenia,
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a až následne bola prepravená priamo kupujúcim v iných
členských štátoch EÚ. Za triedenie, glazovanie, balenie
tovaru, ako aj za jeho prepravu do iných členských štátov
EÚ bola zodpovedná spoločnosť Megalain.
V súvislosti s uvedenými transakciami vyhotovila
spoločnosť Toridas faktúry za predaj tovaru spoločnosti
Megalain s uplatnením oslobodenia od DPH, keďže sa
domnievala, že v súlade s vnútroštátnym právom boli
splnené podmienky pre posúdenie transakcie ako intrakomunitárneho dodania tovaru do iného členského štátu
EÚ. Litovské daňové orgány však počas daňovej kontroly
dospeli k opačnému záveru a tvrdili, že na predmetné
dodávky tovaru nie je možné uplatniť oslobodenie
od DPH, keďže ide o lokálne dodávky tovaru, ktoré majú
byť predmetom dane v Litve.
Vnútroštátny súd sa obrátil na SD EÚ s otázkou, či
dodanie tovaru zdaniteľnou osobou so sídlom v prvom
členskom štáte EÚ má byť oslobodené od DPH, ak
nadobúdateľ, ktorý je registrovaný pre DPH v druhom
členskom štáte EÚ, pred ukončením tohto dodania
informuje dodávateľa, že tovar bude ihneď predaný
zdaniteľnej osobe so sídlom v treťom členskom štáte EÚ,
a to ešte predtým, ako opustí prvý členský štát EÚ a bude
prepravený k tejto zdaniteľnej osobe v treťom členskom
štáte EÚ. Vnútroštátny súd tiež zaujímalo, či skutočnosť,
že časť tovaru bola pred prepravou do tretieho
členského štátu EÚ spracovaná na pokyn zdaniteľnej
osoby usadenej a registrovanej na účely DPH v druhom
členskom štáte EÚ, má vplyv na podmienky oslobodenia
prvého dodania v uvedenom reťazci.
SD EÚ na úvod uviedol, že v zmysle príslušných
ustanovení práva EÚ členské štáty EÚ oslobodia
od dane dodanie tovaru odoslaného alebo prepraveného
na miesto určenia mimo ich územia, avšak v rámci EÚ,
predávajúcim, nadobúdateľom alebo na ich účet, ak
sa toto dodanie uskutočňuje pre inú zdaniteľnú osobu
alebo nezdaniteľnú právnickú osobu konajúcu ako takú
v inom členskom štáte EÚ, ako je členský štát, v ktorom sa
odoslanie alebo preprava tovaru začala.
V zmysle ustálenej judikatúry SD EÚ je možné uplatniť
oslobodenie od DPH na dodanie tovaru iba vtedy, ak
i) dodávateľ preukáže, že tento tovar bol odoslaný
alebo prepravený do iného členského štátu EÚ, ii) tovar
v dôsledku tejto prepravy/odoslania fyzicky opustí územie
členského štátu dodania a iii) právo nakladať s tovarom
ako vlastník prejde na nadobúdateľa (kupujúceho).
SD EÚ tiež pripomenul, že dôsledkom dodania tovaru
v rámci EÚ, na ktoré je v zmysle príslušných ustanovení
práva EÚ možné uplatniť oslobodenie od DPH, je

nadobudnutie tohto tovaru v inom členskom štáte EÚ,
pričom podmienkou je, aby tento tovar bol zaslaný alebo
prepravený nadobúdateľovi.
Pokiaľ ide o transakcie, ktoré tvoria, tak ako vo veci
samej, reťaz dvoch za sebou nasledujúcich dodaní
toho istého tovaru, ktoré sú predmetom iba jedného
odoslania resp. prepravy, oslobodené od DPH môže
byť v zmysle judikatúry SD EÚ iba jedno z týchto dvoch
dodaní, a to dodanie, ktorému je možné priradiť
prepravu tovaru v rámci EÚ. Na účely posúdenia,
ktorej z týchto dvoch dodávok tovaru je možné priradiť
prepravu v rámci EÚ, je potrebné všeobecne posúdiť
všetky osobitné okolnosti, najmä určiť, v ktorom
momente bolo právo nakladať s tovarom ako vlastník
prevedené na koncového nadobúdateľa (kupujúceho).
V prípade, ak sa druhé dodanie tovaru uskutoční
skôr ako samotná preprava tovaru v rámci EÚ, nie je
možné túto prepravu priradiť k prvému dodaniu tovaru
v danom reťazci.
SD EÚ konštatoval, že z uvedených skutočností vyplýva,
že dodanie tovaru, ktoré uskutočnila pre koncových
nadobúdateľov (kupujúcich) spoločnosť Megalain, sa
uskutočnilo ešte pred samotnou prepravou tovaru
v rámci EÚ. Prvé dodanie tovaru medzi spoločnosťou
Toridas a Megalain sa preto nemôže posudzovať ako
intra-komunitárne dodanie tovaru do iného členského
štátu EÚ, pri ktorom sa uplatňuje oslobodenie
od DPH, ale ide o lokálnu dodávku tovaru, čo prináleží
overiť vnútroštátnemu súdu. SD EÚ ďalej konštatoval,
že miesto, kde je subjekt registrovaný pre DPH, nie je
kritériom klasifikácie transakcie ako dodania, resp.
nadobudnutia tovaru v rámci EÚ. Preto skutočnosť, že
spoločnosť Megalain vykázala nadobudnutie dotknutého
tovaru v Estónsku, kde je registrovaná na účely DPH,
čo by mohlo v prípade posúdenia prvého dodania ako
lokálnej dodávky tovaru v Litve predstavovať riziko
dvojitého zdanenia, nemôže byť dôvodom
na oslobodenie predmetnej transakcie (prvej dodávky
tovaru medzi spoločnosťou Toridas a Megalain), keďže
k takémuto dvojitému zdaneniu by nedošlo, ak by sa
správne uplatňovali príslušné ustanovenia práva EÚ.
V súvislosti so spracovaním tovaru v rámci reťazca dvoch
za sebou nasledujúcich dodaní SD EÚ konštatoval, že
k spracovaniu (triedenie, glazovanie, balenie...) tovaru
došlo až po uskutočnení prvého dodania tovaru a pred
prepravou do iných členských štátov EÚ, a preto takéto
spracovanie tovaru nemôže mať vplyv na podmienky
oslobodenia od DPH prvého dodania v uvedenom reťazci.
SD EÚ rozhodol, že za okolností ako sú vo veci samej, nie
je dodanie tovaru uskutočnené zdaniteľnou osobou so
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sídlom v prvom členskom štáte EÚ oslobodené
od DPH, ak nadobúdateľ, ktorý je registrovaný na účely
DPH v druhom členskom štáte EÚ, pred ukončením tohto
dodania informuje dodávateľa, že tovar sa ihneď ďalej
predá zdaniteľnej osobe so sídlom v treťom členskom
štáte EÚ predtým, ako opustí prvý členský štát EÚ a bude
prepravený tretej zdaniteľnej osobe za predpokladu, že
toto druhé dodanie sa naozaj uskutočnilo a tovar bol
následne prepravený z prvého členského štátu EÚ
do členského štátu tretej zdaniteľnej osoby.
Spracovanie tovaru, ktoré sa uskutočnilo na pokyn
sprostredkujúceho nadobúdateľa a pred prepravou
tovaru do členského štátu konečného nadobúdateľa,
nemá vplyv na podmienky prípadného oslobodenia
prvého dodania, keďže k tomuto spracovaniu došlo
po prvom dodaní.
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Analýza dát DPH
taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý
spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné
zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných
daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov
a súhrnných výkazov. taxCube™ zjednodušuje
a automatizuje proces prípravy DPH výkazov, znižuje
náklady aj riziko chybovosti a skráti dobu ich prípravy
z dní na hodiny.
taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol
importovaných údajov. taxCube™ rešpektuje Vami
používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku
(použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov,
nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne
nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti
vykonajú odborníci z Deloitte.
Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je
užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.
Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.

Spoločnosť Deloitte vyvinula nástroj umožňujúci
hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré
vstupujú do DPH priznania, súhrnného výkazu
a kontrolného výkazu. Vstupom je dátový súbor
z účtovného systému, ktorý obsahuje detailné
informácie o jednotlivých účtovných dokladoch.
Tím špecialistov spoločnosti Deloitte pripravil viac ako 70
testov, ktoré po nahraní dátového súboru prekontrolujú
správnosť uplatnenia DPH pravidiel a identifikujú
konkrétne účtovné doklady, ktoré môžu byť nesprávne.
Bližšie informácie Vám poskytne Ján Skorka na adrese
jskorka@deloittece.com.
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Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – Október, november 2017

(http://kalendar.deloitte.sk/)

••

Deloitte DPH akadémia 2017 - 4 moduly – Košice
19., 20., 26., 27. október 2017
Košice
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

IFRS školenie – Bratislava
27. október 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zaregistrujte sa

••

Excel akadémia – Bratislava
14. november 2017
Bratislava, Einstainova 23, Digital Park II.
Zaregistrujte sa

••

Excel akadémia – Košice
16. november 2017
Telegrafia a.s., Lomená 1655/1, Košice
Zistite viac | Zaregistrujte sa

••

DPPO akadémia 2017 – Košice
30. november 2017
Hotel Ambassador, Košice
Zistite viac | Zaregistrujte sa

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
pod nasledovným odkazom: http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/dbriefslegal.html

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
v odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/upcoming-webcasts.html
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