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Informácia  
k uplatňovaniu vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, 
ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom 

systéme dane z pridanej hodnoty  
 
 
        Od 1. júla 2011 sa v Slovenskej republike začína uplatňovať Vykonávacie 
nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011,  ktorým sa ustanovujú vykonávacie 
opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len 
„nariadenie“). Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch Európskej únie, čo znamená, že ustanovenia nariadenia sa nebudú 
preberať do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Podľa nariadenia nie je dotknutá platnosť a výklad 
právnych predpisov, ktoré prijali členské štáty pred platnosťou a účinnosťou nariadenia. 
Nariadenie je účinné od 12. apríla 2011, ale uplatňovať sa vo všetkých členských štátoch 
EÚ začne od 1. júla 2011 (s výnimkou článku 3 písm. a), článku 11 ods. 2 písm. b), 
článku 23 ods. 1 a článku 24 ods. 1, ktoré sa uplatňujú od 1.1.2013 a okrem článku 3 
písm. b), ktoré sa uplatňuje od 1.1.2015). Je zverejnené v Úradnom vestníku Európskej 
únie1 v sekcii L 77/12 - 23.3.2011.     
 
        Základným cieľom nariadenia je zabezpečiť jednotnejšie uplatňovanie súčasného 
systému dane z pridanej hodnoty v rámci Európskej únie a zamedziť dvojitému zdaneniu 
v oblasti DPH vzhľadom na odlišný výklad v jednotlivých členských štátoch EÚ. 
Z preambuly nariadenia vyplýva, že prijatím spoločných ustanovení, ktorými sa 
vykonáva smernica 2006/112/ES, by sa malo zabezpečiť, aby uplatňovanie systému DPH 
lepšie zodpovedalo cieľu vnútorného trhu v prípadoch, v ktorých sa vyskytli alebo sa 
môžu vyskytnúť rozdiely v jeho uplatňovaní nezlučiteľné s riadnym fungovaním  
vnútorného trhu. Uplatňovaním nariadenia by sa mal dosiahnuť jednotný postup 
vzhľadom na zmeny vyplývajúce z prijatia smernice 2008/8/ES z 12. februára 2008, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania 
služieb. Okrem toho sa do novo vydaného nariadenia premietli ustanovenia doteraz 
platného nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 o vykonávacích opatreniach smernice 
77/388/EHS o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (šiesta smernica bola od 
1.1.2007 zrušená smernicou 2006/112/ES) po vykonaní ich aktualizácie, na základe čoho 
sa doteraz platné nariadenie Rady (ES) č. 1777/2005 zrušuje. Aktualizácia ustanovení 
nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 sa vykonala vzhľadom na prijatie smernice Rady 
2006/112/ES od 1.1.2007 a v niektorých prípadoch aj vzhľadom na stanovenie nových 
pravidiel miesta dodania služieb od 1.1.2010.  
 
        Dôležitou skutočnosťou, na ktorú je potrebné upozorniť, je, že nariadenie obsahuje 
osobitné pravidlá ako odpoveď na vybrané otázky uplatňovania dane z pridanej hodnoty. 
Tieto pravidlá sú navrhnuté tak, aby vo všetkých členských štátoch zabezpečili jednotné 

                                                 
1 Ú. v.  EÚ L 77, 23.3.2011, s.1 
2http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:SK:PDF 
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zaobchádzanie len v konkrétnych situáciách uvedených v nariadení, čo znamená, že tieto 
opatrenia nie sú rozhodujúce pre iné prípady, nie je možné ich zovšeobecňovať, a teda 
vzhľadom na ich znenie sa uplatňujú reštriktívne.  
 
Článok 1 – predmet úpravy 
Nariadením sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie určitých ustanovení hlavy I až V a 
VII až XII smernice 2006/112/ES, týkajúce sa rozsahu pôsobnosti, zdaniteľných osôb 
a zdaniteľných transakcií, miesta zdaniteľných transakcií a v rámci nich hlavne miesta 
poskytovania rôznych služieb, štatútu a postavenia odberateľa služieb, miesta jeho 
usadenia, základu dane, sadzieb, oslobodenia od dane, povinnosti zdaniteľných osôb 
a niektorých nezdaniteľných osôb a osobitných úprav.  
 
Článok 2 - nové dopravné prostriedky 
V tomto článku sa spresňuje, že ak nezdaniteľná osoba zmení bydlisko a v rámci tejto 
zmeny premiestni nový dopravný prostriedok, pri ktorom sa v čase dodania nemohlo 
uplatniť oslobodenie od dane, do iného členského štátu, alebo ak nový dopravný 
prostriedok vráti do členského štátu, z ktorého jej bol pôvodne dodaný s oslobodením  od 
dane, nejde o nadobudnutie nového dopravného prostriedku v rámci Spoločenstva 
v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES (§ 11 ods. 3 zákona o DPH).  
 
Článok 3 - miesto poskytnutia niektorých služieb mimo Spoločenstva 
Ak poskytovateľ v prípade služieb uvedených v tomto článku preukáže, že miesto 
dodania sa nachádza mimo Spoločenstva, DPH nepodlieha poskytovanie týchto služieb. 
Článok 3 písm. a) nariadenia sa uplatňuje od 1.1.2013 a článok 3 písm. b) nariadenia sa 
uplatňuje od 1.1.2015. 
 
Článok 4 - nezdanenie nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu 
Pridelenie identifikačného čísla pre DPH (IČ DPH) zdaniteľnej osobe, ktorá poskytuje 
služby do iného členského štátu alebo ich z neho prijíma, pričom má DPH platiť výlučne 
odberateľ, nemá ovplyvniť právo tejto osoby na nezdanenie tovaru, ktorý nadobudne v 
rámci Spoločenstva. Zdaniteľná osoba, ktorá má právo na nezdanenie nadobudnutia 
tovaru z iného členského štátu, má toto právo naďalej bez ohľadu na to, že jej bolo 
pridelené IČ DPH z dôvodu prijatia alebo poskytnutia služieb. Ak však v súvislosti s 
nadobudnutím tovaru v rámci Spoločenstva zdaniteľná osoba oznámi svoje IČ DPH 
dodávateľovi, má sa za to, že sa rozhodla zdaňovať nadobudnutie tovaru.   
 
Podľa zákona o DPH ide o prípady, kedy je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa 
§ 7a zákona o DPH a má pridelené slovenské IČ DPH. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je 
platiteľom dane, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, ktorého celková 
hodnota za stanovené obdobie nedosiahla 13 941,45 eur, má podľa nariadenia právo na 
nezdanenie tovaru nadobudnutého z iného členského štátu. Toto právo nevyplýva z 
ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o DPH, a preto pokiaľ nedôjde k úprave zákona oDPH, 
na základe zásady prednosti práva EÚ pred národným právom má od 1. júla 2011 
prednosť článok 4 nariadenia pred § 11 ods. 5 zákona o DPH. 
 
 



 3 

Príklad č. 1 
Zdaniteľná osoba je od 20. júna 2011 registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH 
z dôvodu poskytovania služieb s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri 
ktorých je osobou povinnou platiť daň zákazník v inom členskom štáte. V septembri 2011 
si táto zdaniteľná osoba prvýkrát objedná tovar v hodnote 800 eur z iného členského 
štátu – z Maďarska, pričom pri objednaní tovaru nepoužije IČ DPH pridelené podľa § 7a 
zákona o DPH. Maďarský dodávateľ jej na základe tejto skutočnosti uplatní k cene 
tovaru sadzbu dane platnú v Maďarsku. Zdaniteľná osoba nie je podľa článku 4 
nariadenia povinná priznať a zaplatiť slovenskú daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku.  
Poznámka: 
Ak by zdaniteľná osoba pri objednaní tovaru oznámila maďarskému podnikateľovi svoje  
IČ DPH, považuje sa v zmysle článku 4 nariadenia za osobu, ktorá sa rozhodla zdaňovať 
nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. V takomto prípade maďarský 
podnikateľ vyhotoví faktúru v cene bez DPH a dodanie tovaru uvedie v súhrnnom výkaze. 
Zdaniteľná osoba je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH.   
 
Článok 5 – Európske zoskupenie hospodárskych záujmov   
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 2) a je aktualizované 
z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES. 

Článok 6 - reštauračné a stravovacie služby 
V tomto článku sa definuje pojem reštauračné a stravovacie služby, rozdiel medzi nimi 
a prípad, kedy nejde o poskytovanie týchto služieb.   

 
Článok 7 – elektronicky poskytované služby 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 11 a 12) a je 
aktualizované z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES. 
 
Článok 8  – montáž rôznych častí stroja 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 3 ods. 2) a je 
aktualizované z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES. 
 
Článok 9  – predaj opcie 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 3 ods. 1) a je 
aktualizované z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES. 
 
Článok 10 až 13 – pojmy: sídlo ekonomickej činnosti, prevádzkareň, bydlisko 
a miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava 
S cieľom zabezpečenia jednotného uplatňovania pravidiel miesta dodania služieb sa 
v týchto článkoch nariadenia vysvetľujú jednotlivé pojmy charakterizujúce usadanie 
zdaniteľnej osoby, ako je sídlo ekonomickej činnosti, prevádzkareň, trvalé bydlisko a 
miesto, kde sa zdaniteľná osoba obvykle zdržiava. Používanie čo najjasnejších a 
najobjektívnejších kritérií so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora EÚ má uľahčiť 
uplatňovanie týchto pojmov v praxi. Predmetné články sa vzťahujú na ustanovenia § 15 
ods. 1 a 2 zákona o DPH, ktoré obsahujú dve základné pravidlá miesta dodania služieb 
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podľa článkov 44 a 45 smernice 2006/112/ES. Článok 11 ods. 2 písm. b) nariadenia sa 
uplatňuje od 1.1.2013 a článok 11 ods. 2 písm. c) nariadenia sa uplatňuje do 31.12.2014. 
 
Článok 14 - miesto dodania tovaru formou zásielkového predaja 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 22) a je aktualizované 
z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES.  
 
Článok 15 - dodanie tovaru na palubách lietadiel, lodí a vo vlakoch 
Na účely miesta dodania tovaru na palubách lietadiel, lodí a vo vlakoch sa spresňuje, že 
časť prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje v rámci Spoločenstva, sa určí podľa cesty 
dopravného prostriedku a nie cesty jednotlivých cestujúcich. 
 
Článok 16 – zdanenie nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva   
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 21) a je aktualizované 
z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES. 
 
Článok 17 a 18 -  štatút príjemcu služby 
Správne uplatňovanie pravidiel upravujúcich miesto poskytovania služieb závisí od 
štatútu odberateľa ako zdaniteľnej alebo nezdaniteľnej osoby a postavenia, v ktorom 
koná. Na presné určenie postavenia odberateľa usadeného v rámci Spoločenstva sa od 
poskytovateľa služby vyžaduje, aby overil informácie, ktoré poskytol odberateľ. Ak 
odberateľ oznámi poskytovateľovi služby svoje IČ DPH, ktorým preukazuje, že je 
zdaniteľnou osobou, poskytovateľ služby môže odberateľa považovať za zdaniteľnú 
osobu, ak získa potvrdenie o platnosti tohto IČ DPH, ako aj mena a adresy, ktoré sa s ním 
spájajú.  
Ak odberateľovi ešte nebolo pridelené IČ DPH, ale informoval poskytovateľa služby, že 
oň už požiadal, musí poskytovateľ služby mať okrem tejto informácie akýkoľvek iný 
dôkaz, že príjemca služby je zdaniteľnou osobou alebo nezdaniteľnou právnickou 
osobou, ktorá je povinná registrovať sa pre DPH, a v primeranej miere tieto informácie 
overiť. 
 
Ak odberateľom je zdaniteľná osoba usadená mimo Spoločenstva, poskytovateľ služby 
musí mať buď osvedčenie príslušných daňových orgánov štátu usadenia zdaniteľnej 
osoby, že odberateľ vykonáva ekonomickú činnosť (potvrdenie vydané napríklad na 
účely podania žiadosti o vrátenie dane), alebo IČ DPH alebo podobné číslo, ktoré sa 
prideľuje podnikateľom v štáte ich usadenia, alebo akýkoľvek iný dôkaz, ktorým sa 
preukáže, že odberateľ je zdaniteľnou osobou. Poskytovateľ služby musí pritom tieto 
informácie v primeranej miere overiť.  
 
Príklad č. 2 
Poľská spoločnosť požiadala platiteľa dane o poskytnutie dlhodobého nájmu dopravného 
mechanizmu. Odberateľ neposkytol platiteľovi dane IČ DPH ani na základe dodatočného 
vyžiadania tejto informácie, preto platiteľ dane oprávnene považoval príjemcu služby za 
nezdaniteľnú osobu. Pri poskytnutí služby platiteľ dane postupoval podľa ustanovenia     
§ 15 ods. 2 zákona o DPH a k cene služby uplatnil sadzbu dane platnú v tuzemsku.   
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Článok 19 - postavenie príjemcu služby 
Ak zdaniteľná osoba prijíma služby výlučne na svoju osobnú spotrebu alebo spotrebu 
svojich zamestnancov, považuje sa za nezdaniteľnú osobu. Ak však odberateľ oznámi 
poskytovateľovi svoje IČ DPH a poskytovateľ služby nemá informácie, ktoré svedčia 
o opaku, napríklad informáciu o povahe poskytovaných služieb, môže tieto služby 
považovať za služby určené na podnikateľské účely odberateľa.  
Ak je jedna a tá istá služba určená na osobnú spotrebu a aj na účely podnikania, na službu 
sa vzťahuje článok 44 smernice 2006/112/ES (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) za 
predpokladu, že nedochádza k zneužitiu.  
 
Príklad č. 3 
Platiteľ dane so sídlom v Bratislave prijme od zahraničnej osoby službu, ktorej miesto 
dodania sa určuje podľa základného pravidla uvedeného v § 15 zákona o DPH, a ktorá je  
čiastočne určená na podnikateľské účely a čiastočne na súkromné účely. Pri takomto 
použití služby sa má za to, že vzhľadom na účely uplatňovania pravidiel týkajúcich sa 
miesta poskytnutia služieb ustanovených v článku 44 a 45 smernice 2006/112/ES sa  
uplatní výlučne článok 44 smernice (§ 15 ods. 1 zákona o DPH). Miesto dodania služby 
je potom v tuzemsku a platiteľ dane je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 3 
zákona o DPH. Platiteľ dane je povinný zdaniť celý rozsah poskytnutej služby. Keďže je 
služba určená čiastočne na osobnú spotrebu a čiastočne na účely podnikania, platiteľ 
dane môže uplatniť odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 5 zákona o DPH len v pomernej 
výške podľa rozsahu použitia služby na podnikanie.  
 
Článok 20 až 24 - miesto usadenia príjemcu služby 
Ak sa na poskytovanie služby vzťahuje článok  44 smernice 2006/112/ES (§ 15 ods. 1 
zákona o DPH) a ak je zdaniteľná osoba usadená len v jednom štáte, alebo keď sídlo 
ekonomickej činnosti alebo prevádzkareň neexistuje, a trvalé bydlisko a miesto, kde sa 
obvykle zdržiava, má v jednom štáte, poskytovanie služby je zdaniteľné v tomto štáte.    
V článku 21 sa ustanovujú pravidlá pre prípad, ak sa služba s miestom dodania podľa       
§ 15 ods. 1 zákona o DPH poskytuje zdaniteľnej osobe, ktorá je usadená vo viac ako 
jednom štáte; poskytovanie služieb je v takomto prípade zdaniteľné v štáte, kde 
zdaniteľná osoba zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti. Ak sa však služba poskytuje 
prevádzkarni zdaniteľnej osoby, pričom sa táto prevádzkareň nachádza na inom mieste 
ako je miesto, kde odberateľ zriadil sídlo svojej ekonomickej činnosti, poskytovanie 
služieb je zdaniteľné v mieste prevádzkarne, ktorá službu prijíma a využíva ju pre svoje 
vlastné potreby.  
V článku 22 sa uvádza, ktoré skutočnosti je potrebné vziať do úvahy s cieľom určiť 
prevádzkareň odberateľa, ktorej sa služba poskytuje. Ak nemožno určiť prevádzkareň 
odberateľa, ktorému sa služba poskytuje, alebo ak sa služby, na ktoré sa vzťahuje článok 
44 smernice 2006/112/ES (§ 15 ods. 1 zákona o DPH), poskytujú zdaniteľnej osobe na 
základe zmluvy, ktorá upravuje jednu alebo viacero služieb využívaných 
neidentifikovateľným a nekvantifikovateľným spôsobom, poskytovateľ môže 
odôvodnene považovať tieto služby za poskytované v mieste, kde odberateľ zriadil sídlo 
svojej ekonomickej činnosti.  
Článok 23 ods. 1 a článok 24 ods. 1 nariadenia sa uplatňujú od 1.1.2013. 
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Príklad č. 4 
Český podnikateľ objedná u platiteľa dane účtovnícke služby pre prevádzkareň, ktorú má 
zriadenú na území SR. Podľa zmluvy uzavretej s českým podnikateľom bude dohodnuté 
platby uhrádzať prevádzkareň zriadená v tuzemsku. Z povahy a použitia služby je zrejmé, 
že služba sa poskytuje prevádzkarni zahraničnej osoby zriadenej v tuzemsku, preto 
miestom dodania služby je tuzemsko a osobou povinnou platiť daň je poskytovateľ služby 
v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH.  
 
Článok 25 – spoločné ustanovenia týkajúce sa určenia štatútu, postavenia a miesta 
usadenia odberateľa 
S cieľom zvýšenia právnej istoty pri poskytovaní služieb jednoznačne z článku 25 
nariadenia vyplýva, že na účely uplatňovania pravidiel miesta dodania služieb sa 
zohľadnia len okolnosti existujúce v čase zdaniteľnej udalosti a akákoľvek následná 
zmena vo využití prijatej služby nemá vplyv na určenie miesta dodania služby za 
predpokladu, že nedochádza k zneužitiu. 
 
Článok 26 – miesto poskytnutia práva na televízne vysielanie zdaniteľným osobám  
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 7) a je aktualizované 
vzhľadom na nové pravidlá miesta dodania služieb od 1.1.2010 (uplatní sa § 15 ods. 1 
zákona o DPH). 
 
Článok 27 – miesto poskytnutia služby spočívajúcej v požadovaní vrátenia dane  
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 8) a je aktualizované aj 
vzhľadom na prijatie smernice 2008/9/ES (uplatní sa § 15 ods. 1 zákona o DPH).  
 
Článok 28 – miesto poskytnutia služby v rámci organizácie pohrebu 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 4) a je aktualizované 
z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES (uplatní sa § 15 zákona o DPH). 
 
Článok 29 – miesto poskytnutia prekladateľských služieb osobám usadeným v EÚ 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 6) a je aktualizované 
vzhľadom na nové pravidlá miesta dodania služieb od 1.1.2010 (uplatní sa § 15 zákona 
o DPH). 
 
Článok 30 – poskytovanie služieb prostredníctvom sprostredkovateľov 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 9) a je aktualizované 
vzhľadom na nové pravidlá miesta dodania služieb od 1.1.2010 (uplatní sa § 16 ods. 13 
zákona o DPH). 
 
Článok 31 – sprostredkovanie ubytovania 
V prípade služby sprostredkovania ubytovania v mene a na účet inej osoby v hotelovom 
sektore alebo v sektoroch s podobnou funkciou sa uplatní článok 44 smernice 
2006/112/ES (§ 15 ods. 1 zákona o DPH), ak zákazníkom je zdaniteľná osoba. Ak 
zákazníkom je nezdaniteľná osoba, uplatní sa článok 46 smernice 2006/112/ES (§ 16 ods. 
13 zákona o DPH). 
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Príklad č. 5 
Platiteľ dane sprostredkuje v mene a na účet občana ubytovanie v Prahe. Miestom 
dodania služby sprostredkovania ubytovania je to isté miesto, ako je miesto dodania 
ubytovacej služby určené podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH – hotel v Prahe. Služba 
sprostredkovania ubytovania podlieha sadzbe dane platnej v ČR, keďže miesto dodania je 
v ČR. Platiteľ dane má registračnú povinnosť v ČR a službu sprostredkovania má 
zákazníkovi fakturovať so sadzbou dane platnou v ČR. 
Poznámka: 
Ak by platiteľ dane sprostredkoval ubytovanie pre zdaniteľnú osobu napríklad so sídlom 
v Maďarsku, miesto dodania služby sprostredkovania ubytovania sa určí podľa § 15 ods. 
1 zákona o DPH bez ohľadu na to, kde sa ubytovacia služba poskytne; platiteľ dane 
vyfakturuje službu sprostredkovania ubytovania v cene bez DPH a hodnotu služby a IČ 
DPH odberateľa uvedie v súhrnnom výkaze, keďže zákazníkom je zdaniteľná osoba 
usadená v inom členskom štáte.  
 
Článok 32 a 33 - poskytovanie kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, 
vzdelávacích, zábavných a podobných služieb 
S cieľom zabezpečiť jednotné zaobchádzanie pri poskytovaní kultúrnych, umeleckých, 
športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb je v tomto článku 
uvedené, čo sa rozumie vstupom na tieto podujatia, a najmä ktoré doplnkové služby 
súvisia so vstupom na podujatia.  
 
Článok 34 – miesto poskytovania služieb pozostávajúcich z montovania častí stroja 
pre nezdaniteľnú osobu, ak sa montovaný tovar nestáva súčasťou nehnuteľného 
majetku 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl.5) a je aktualizované 
vzhľadom na nové pravidlá miesta dodania služieb od 1.1.2010 (uplatní sa § 16 ods. 9 
zákona o DPH). 
 
Článok 35 až 37 - poskytovanie reštauračných a stravovacích služieb na palube 
dopravných prostriedkov 

Rovnako ako je uvedené v článku 15 nariadenia, na účely miesta poskytnutia 
reštauračných a stravovacích služieb na palube dopravných prostriedkov sa spresňuje, že 
časť prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje v rámci Spoločenstva, sa určí podľa cesty 
dopravného prostriedku a nie cesty jednotlivých cestujúcich. 
Ak sa reštauračné a stravovacie služby poskytujú mimo časti prepravy v rámci 
Spoločenstva, avšak na území členského štátu alebo tretej krajiny, vzťahuje sa na toto 
poskytovanie článok 55 smernice 2006/112/ES (§ 16 ods. 10 zákona o DPH).  
Miesto poskytovania reštauračnej alebo stravovacej služby, ak sa poskytuje v rámci 
Spoločenstva čiastočne počas časti prepravy cestujúcich v rámci Spoločenstva a čiastočne 
mimo tejto časti prepravy, avšak na území členského štátu, sa určí v jej celosti podľa 
pravidiel určovania miesta poskytovania uplatniteľných na začiatku poskytovania 
reštauračnej alebo stravovacej služby.  
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Článok 38 až 40 - prenájom dopravných prostriedkov 
V týchto článkoch sa vymedzuje, čo sa rozumie dopravným prostriedkom na účely jeho 
prenájmu, určuje sa miesto, kde sa dopravný prostriedok skutočne dá k dispozícii 
zákazníkovi a spresňuje sa postup v prípade, ak po sebe nasledujú viaceré zmluvy 
týkajúce sa nájmu dopravných prostriedkov. Do článku 38 je premietnuté aj ustanovenie 
článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005, pričom je aktualizované vzhľadom na 
nové pravidlá miesta dodania služby nájmu dopravných prostriedkov.   
V zmysle článku 39 nariadenia nemá prekročenie zmluvne určenej doby krátkodobého 
prenájmu z dôvodu vyššej moci vplyv na určenie trvania nepretržitej držby alebo 
používania dopravného prostriedku.  
Ak sa na prenájom toho istého dopravného prostriedku vzťahujú zmluvy medzi tými 
istými stranami nasledujúce po sebe, doba trvania je doba nepretržitej držby alebo 
používania tohto dopravného prostriedku na základe všetkých týchto zmlúv posúdených 
ako celok. Trvanie zmluvy alebo zmlúv o krátkodobom prenájme, ktoré predchádzajú 
zmluve považovanej za dlhodobú, sa nespochybňuje za predpokladu, že nedochádza k 
zneužitiu.  
Zmluvy medzi tými istými stranami nasledujúce po sebe a týkajúce sa rôznych 
dopravných prostriedkov sa nepovažujú za zmluvy nasledujúce po sebe. 
 
Príklad č. 6 
Český podnikateľ identifikovaný pre DPH v ČR si v Bratislave prenajal motorové vozidlo 
od slovenského platiteľa dane na 25 dní. Prenajímateľ odovzdal motorové vozidlo 
nájomcovi v Bratislave a český podnikateľ uhradil cenu nájmu pri prevzatí motorového 
vozidla. Ide o krátkodobý nájom dopravného prostriedku s miestom dodania v tuzemsku. 
Pred ukončením nájmu český podnikateľ požiadal o predĺženie prenájmu motorového 
vozidla o ďalších 10 dní. Prenajímateľ a nájomca uzavreli novú zmluvu o nájme toho 
istého motorového vozidla na ďalších 10 dní. Doba trvania užívania motorového vozidla 
sa v tomto prípade určí na základe obidvoch zmlúv posúdených ako celok. Keďže táto 
doba je 35 dní, ide o dlhodobý nájom dopravného prostriedku, pri ktorom sa miesto 
dodania služby určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH – v ČR. Predtým, ako prenajímateľ 
vyfakturuje dodanie služby v cene bez DPH, overí si platnosť IČ DPH českého 
podnikateľa. Hodnotu poskytnutej služby a IČ DPH českého podnikateľa uvedie  
v súhrnnom výkaze podanom v tuzemsku. Český podnikateľ zdaní službu prenájmu 
dopravného prostriedku v ČR.  
 
Článok 41 – prekladateľské služby poskytnuté nezdaniteľným osobám mimo EÚ 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 6) a je aktualizované 
vzhľadom na nové pravidlá miesta dodania služieb od 1.1.2010 (uplatní sa § 16 ods. 16  
zákona o DPH).  
 
Článok 42 – určenie základu dane v prípade prijatia platby kreditnou alebo 
debetnou kartou 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 13) a je aktualizované 
z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES. 
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Článok 43 - poskytovanie prázdninového ubytovania (sadzba dane) 
Poskytovanie prázdninového ubytovania uvedené v bode 12 prílohy III (zoznam dodaní 
tovarov a poskytnutí služieb, na ktoré sa môžu uplatniť znížené sadzby uvedené v článku 
98) k smernici 2006/112/ES zahŕňa prenájom stanov, obytných prívesov alebo mobilných 
domov umiestnených v kempingoch a používaných na ubytovanie. 
 
Článok 44 - odborná príprava alebo rekvalifikácia 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 14) a je aktualizované 
z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES. 
 
Článok 45 - platinum nobles 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 15) a je aktualizované 
z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES. 
 
Článok 46 - prepravné služby súvisiace s dovozom hnuteľného majetku 
Oslobodenie od dane ustanovené v článku 144 smernice 2006/112/ES (§ 48 ods. 8 zákona 
o DPH) sa uplatňuje na prepravné služby súvisiace s dovozom hnuteľného majetku, ktorý 
sa uskutočňuje ako súčasť zmeny bydliska.  
 
Článok 47 - dopravné prostriedky na súkromné použitie  
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 16) a je aktualizované 
z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES. 
 
Článok 48 - tovar prevážaný v osobnej batožine cestujúcich 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 17) a je aktualizované 
z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES. 
 
Článok 49 až 51 - oslobodenie od dane pri niektorých transakciách považovaných za 
vývoz  
Článkom 49 sa spresňuje, že oslobodenie od dane ustanovené v článku 151 smernice 
2006/112/ES ( § 43 ods. 6 zákona o DPH) sa  rovnako uplatňuje aj na služby, na ktoré sa 
vzťahuje osobitná úprava pre elektronicky poskytované služby (§ 68 zákona o DPH).  
V článku 50 sa uvádza, ktoré podmienky musia byť splnené, aby subjekt, ktorý sa má 
zriadiť na základe právneho rámca pre konzorcium pre európsku výskumnú 
infraštruktúru (ERIC), mohol byť považovaný za medzinárodnú organizáciu na účely 
oslobodenia od DPH.  
V článku 51 sa ustanovuje, že ak je príjemca dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb 
usadený v rámci Spoločenstva, ale nie v členskom štáte, v ktorom sa uskutočňuje dodanie 
tovaru alebo služieb, potvrdenie o oslobodení od DPH a/alebo spotrebnej dane uvedené v 
prílohe II k nariadeniu slúži, s výhradou vysvetliviek uvedených v prílohe k danému 
potvrdeniu, ako potvrdenie, že na transakciu sa môže uplatniť oslobodenie na základe 
článku 151 smernice 2006/112/ES. Členský štát, v ktorom je usadený príjemca dodaného 
tovaru alebo služieb, sa pri použití tohto potvrdenia môže rozhodnúť, či použije spoločné 
potvrdenie o oslobodení od DPH a spotrebnej dane alebo dve samostatné potvrdenia. 
Predmetné potvrdenie opečiatkujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu. Ak sú 
však tovar alebo služby určené na úradné použitie, môžu členské štáty za podmienok, 
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ktoré stanovia, oslobodiť príjemcu od povinnosti dať si potvrdenie opečiatkovať. Toto 
oslobodenie sa môže zrušiť v prípade zneužívania. V prípade, že sa v členskom štáte, v 
ktorom sa uskutočňuje dodanie tovaru alebo služieb, uplatňuje priame oslobodenie od 
dane, dodávateľ dostane potvrdenie od príjemcu tovaru alebo služieb a uchová ho ako 
súčasť svojich záznamov  (§ 43 ods. 7 zákona o DPH). Ak sa oslobodenie od dane 
uskutočňuje prostredníctvom vrátenia DPH podľa článku 151 ods. 2 smernice 
2006/112/ES, potvrdenie sa pripojí k žiadosti o vrátenie dane predloženej príslušnému 
členskému štátu.  
 
Článok 52 - elektronický dovozný doklad 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady ˇ(ES) č. 1777/2005 (čl. 18) a je aktualizované 
z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES. 
 
Článok 53 – určenie osoby povinnej platiť daň, ak plnenie uskutočňuje zdaniteľná 
osoba, ktorá má v členskom štáte, v ktorom je daň splatná, prevádzkareň 
V tomto ustanovení sa spresňuje, za akých podmienok sa prevádzkareň zdaniteľnej 
osoby, ktorú má zriadenú na území členského štátu, v ktorom je daň splatná, považuje za 
nezasahujúcu do dodania tovarov alebo služieb. Prevádzkareň zdaniteľnej osoby sa berie 
do úvahy len vtedy, keď sa vyznačuje dostatočným stupňom stálosti a vhodnou 
štruktúrou vyhovujúcou z hľadiska ľudských a technických zdrojov, ktoré jej umožňujú 
dodanie tovaru a poskytovanie služieb, do ktorých zasahuje. 
Ak má zdaniteľná osoba prevádzkareň v členskom štáte, v ktorom je daň splatná, táto 
prevádzkareň sa považuje za nezasahujúcu do dodania tovaru alebo poskytnutia služby,  
ak sa technické a ľudské zdroje prevádzkarne nepoužijú na transakcie súvisiace s 
uskutočnením zdaniteľných obchodov pred ich realizáciou alebo počas nich. Ak sa 
technické alebo ľudské zdroje prevádzkarne použijú len na úlohy administratívnej 
podpory, ako účtovníctvo, fakturovanie a vymáhanie pohľadávok, nepovažujú sa tieto 
zdroje za používané na uskutočnenie zdaniteľných obchodov. 
Ak sa však vyhotoví faktúra s IČ DPH, ktoré pridelil členský štát prevádzkarne,  tak sa 
má za to, že prevádzkareň zasiahla do zdaniteľných obchodov, ak sa nepreukáže opak. 
 
Článok 54 – sídlo ekonomickej činnosti zdaniteľnej osoby v členskom štáte, 
v ktorom je daň splatná 
Ak zdaniteľná osoba zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti na území členského štátu, 
v ktorom je DPH splatná, článok 192a smernice 2006/112/ES (prenos daňovej povinnosti 
na zákazníka) sa neuplatní, bez ohľadu na to, či uvedené sídlo ekonomickej činnosti 
zasahovalo alebo nezasahovalo do dodania tovaru alebo služieb, ktoré uskutočňuje v 
rámci uvedeného členského štátu.  
 
Článok 55 - povinnosť oznámiť IČ DPH 
S cieľom zabezpečiť spravodlivejší výber DPH sa spresňuje, že v súvislosti s určitými 
zdaniteľnými transakciami (uvedené v § 80 ods. 1 písm. a) až d) zákona o DPH) sa od 
každej zdaniteľnej osoby vyžaduje, aby oznámila svoje identifikačné číslo pre DPH, len 
čo sa jej toto číslo pridelí.  
Od zdaniteľných osôb uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES, ktoré 
majú nárok na nezdanenie nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva v súlade s článkom 
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4 tohto nariadenia, sa nevyžaduje, aby oznámili osobám, ktoré im dodávajú tovar, toto IČ 
DPH, ak sú identifikované na účely DPH v súlade s článkom 214 ods. 1 písm. d) alebo 
písm. e) uvedenej smernice.  
 
Článok 56 a 57 – osobitná úprava pre investičné zlato 
 Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 19) a je aktualizované 
z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES. 
 
Článok 58 až 63 - osobitná úprava pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú 
elektronické služby nezdaniteľným osobám 
Ustanovenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 (čl. 20) a je aktualizované 
z dôvodu prijatia smernice 2006/112/ES. 
 
Prílohy k nariadeniu:  
I – k článku 7 nariadenia ( elektronicky poskytované služby) 
II – k článku 51 nariadenia ( potvrdenie o oslobodení od DPH a/alebo spotrebnej dane 
vrátane vysvetliviek) 
III – k článku 56 nariadenia (obchodované hmotnosti investičného zlata) 
IV – tabuľka zhody  
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