Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Informácia k vráteniu nadmerného odpočtu

Zákonom č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákona o DPH“) došlo
s účinnosťou od 1. 1. 2016 k zmene lehoty a podmienok na vrátenie nadmerného
odpočtu.
Podľa § 79 ods. 1 zákona o DPH ak platiteľovi dane vznikne nadmerný odpočet
v poslednom zdaňovacom období, v ktorom prestal byť platiteľom dane (§ 81 ods. 5
zákona o DPH), nadmerný odpočet daňový úrad vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na
podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.
Podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od
uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom
nadmerný odpočet vznikol, ak platiteľ dane spĺňa tieto podmienky:
a) zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
b) platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením
kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
c) platiteľ nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho
mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky
voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch
poistného v súhrne viac ako 1 000 eur.

Upozornenie
Nové podmienky stanovené § 79 ods. 2 písm. c) zákona o DPH na účely posúdenia disciplíny
platiteľa a následné rýchlejšie vrátenie nadmerného odpočtu sa v zmysle prechodného
ustanovenia § 85kd ods. 2 zákona o DPH prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie december
2015.
V § 79 ods. 6 zákona o DPH pri neumožnení vykonať daňovú kontrolu sa novelou
zákona o DPH mení lehota zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu zo 6
mesiacov na 3 mesiace. Ak platiteľ dane neumožní vykonanie daňovej kontroly do troch
mesiacov odo dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu zaniká posledným
dňom tretieho mesiaca, a to vo výške, v akej jeho vznik bol uplatnený v daňovom
priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní.
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Upozornenie
Podľa prechodného ustanovenia § 85kd ods. 3 zákona o DPH, skrátená lehota zániku nároku
na vrátenie nadmerného odpočtu v znení § 79 ods. 6 zákona o DPH účinnom od 1. 1. 2016 sa
vzťahuje na nadmerné odpočty uplatnené najskôr za zdaňovacie obdobie, ktorým je
január 2016.
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