
 

LEGISLATÍVNE ZMENY OD 1.1.2016 
 
 
Novela zákona č. 222/2004 z. Z. O dani z pridanej hodnoty 
 

1. Zníženie sadzby DPH na vybrané druhy potravín – od 1. januára 2016 sa 
začne uplatňovať znížená 10 % sadzba DPH na vybrané druhy potravín.  
Zoznam vybraných druhov potravín TU 
Druhy chleba so zníženou sadzbou DPH 
Príloha č. 7 zákona o DPH TU 
 

2. Uplatňovanie DPH na základe platieb – malí a strední podnikatelia sa budú 
môcť rozhodnúť pre nový režim uplatňovania DPH na základe platieb, kedy 
budú DPH platiť len z faktúr, ktoré im ich odberateľ skutočne uhradí.  

 
3. Rozpísanie bločkov v kontrolnom výkaze – niektorých podnikateľov sa 

dotkne aj zmena v kontrolnom výkaze, kde za určitých okolností budú musieť 
všetky pokladničné doklady rozpísať podľa jednotlivých dodávateľov. O 
podmienkach, kedy takáto povinnosť podnikateľovi vznikne, si môžete prečítať 
v dokumente Zmeny v kontrolnom výkaze od 1.4.2015. 
 

4. Daňový úrad zaregistruje pre DPH všetkých žiadateľov – dôvodom pre 
zamietnutie dobrovoľnej registrácie už viac nebude skutočnosť, že žiadateľ 
odmietne zložiť zábezpeku na DPH. Má to však pre dobrovoľného žiadateľa 
isté riziko, o ktorom sa viac dozviete TU.  

 
5. Presnejšie pravidlá pre pomerné odpočítanie DPH – do zákona o DPH sa 

dostanú konkrétnejšie postupy, ako určiť pomer použitia hmotného majetku a 
služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie. Môžete si o nich 
prečítať TU. 
 

6. Zmena podmienok pre vrátenie nadmerného odpočtu v skoršej lehote –
 podmienky, na základe ktorých je možné platiteľovi vrátiť nadmerný odpočet v 
skoršej lehote, sa zmiernia. O tom, aké budú, sa dozviete TU. 

 
7. Rozšírenie prípadov samozdanenia – rozširuje sa povinnosť platiť DPH pri 

nadobudnutí tovaru od zahraničnej osoby z iného členského štátu alebo z 
tretieho štátu, ak miestom jeho dodania je tuzemsko. Podrobnosti sa dozviete 
v článku TU. 

 
Zdroj: www.podnikajte.sk 

 
 
INFORMÁCIE NA STRÁNKE FINANČNEJ SPRÁVY 
 
Užitočné informácie o používaní ERP nájdete TU 

 

http://www.elcom.eu/public/files/_docasne/Zoznam_vybranych_druhov_potravin_so_znizenou_sadzbou_DPH.pdf
http://www.elcom.eu/public/files/_docasne/Druhy_chleba_so_znizenou_sadzbou_DPH.pdf
http://www.elcom.eu/public/files/_docasne/Novela_ZZ_2015_268_20160101.pdf
http://www.elcom.eu/public/files/_docasne/ZMENY_V_KONTROLNOM_VYKAZE_OD_1.4.pdf
http://www.elcom.eu/public/files/_docasne/Novinky_v_zakone_o_DPH_od_roku_2016.pdf
http://www.elcom.eu/public/files/_docasne/Novinky_v_zakone_o_DPH_od_roku_2016.pdf
http://www.elcom.eu/public/files/_docasne/Novinky_v_zakone_o_DPH_od_roku_2016.pdf
http://www.elcom.eu/public/files/_docasne/Novinky_v_zakone_o_DPH_od_roku_2016.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/pouzivanie-ERP

