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1. Návrh novely zákona o dani z pridanej 

hodnoty 
 
Návrh novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
(ďalej „novela zákona o DPH“) prináša okrem 
iných aj nasledovné navrhované zmeny: 
 
• Zmena miesta dodania pri poskytnutí 

telekomunikačných služieb, služieb 
rozhlasového a televízneho vysielania 
a elektronicky dodávaných služieb pre 
nezdaniteľné osoby na miesto, kde má 
príjemca služby sídlo, bydlisko alebo miesto, 
kde sa obvykle zdržiava, t.j., miesto usadenia 
zákazníka; 
 

• Osobitná úprava uplatňovania dane pre 
telekomunikačné služby, služby rozhlasového 
vysielania a televízneho vysielania 
a elektronické služby, ktoré dodávajú 
zdaniteľné osoby usadené aj neusadené na 
území EÚ, ktorá bude znamenať, že 
poskytovatelia týchto služieb si splnia svoju 
povinnosť odviesť daň, ktorá prináleží štátu 
spotreby prostredníctvom podania jedného 

 
1. The draft of amendment to the Value 

Added Tax Act  
 
The draft amendment to Act No. 222/2004 Coll. 
on Value Added Tax as amended (hereinafter 
“Amendment to the VAT Act”) provides i.a. also 
the following changes: 
 
• Changing the place of delivery for the 

provision of telecommunications services, 
radio and television broadcasting services 
and electronically services supplied to non-
taxable persons at the place where the 
service recipient has its seat, residence or 
the place where he/she usually stays, ie, 
place of residence of the customer;  

 
• Special regulation for applying the tax for 

telecommunications services, radio and 
television broadcasting and electronic 
services supplied by taxable persons 
established and also not established in the 
territory of EU, which shall mean that these 
services provider fulfill their obligation to pay 
tax, which is attributable to the state of 
consumptionby filing one VAT return 
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daňového priznania cez elektronický portál 
v jednom členskom štáte; 

 
• Osobitná úprava uplatňovania dane pre 

cestovné kancelárie a cestovné agentúry; 
 

• Lehota podania súhrnného výkazu daňovým 
zástupcom pri dovoze tovaru sa predlžuje zo 
súčasných 20 dní na 25 dní po skončení 
kalendárneho mesiaca; 
 
 

• Vrátenie nadmerného odpočtu pred 
skončením daňovej kontroly podľa 
čiastkového protokolu do 10 odo dňa 
odoslania čiastkového protokolu; 
 

• Limit na podávanie súhrnného výkazu 
platiteľom za každý kalendárny štvrťrok 
v zmysle § 80 ods. 2 zákona o DPH sa zníži 
so súčasných 100 000 eur na 50 000 eur. 

 
 
Novela zákona o DPH novelizuje súčasne aj 
zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice v znení neskorších 
predpisov, v zmysle ktorej sa navrhuje, aby 
daňový kód elektronickej pokladnice mohol 
prideliť podnikateľovi ktorýkoľvek daňový úrad a 
tiež, že pokuty v zmysle § 16b ods. 1 a 2 sa môžu 
ukladať rozhodnutím, a to na mieste alebo v 
lehote do 5 pracovných dní od zistenia správneho 
deliktu. 
 
 
Novela zákona o DPH novelizuje tiež zákon č. 
563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novela 
daňového poriadku zavádza inštitút „čiastkový 
protokol“, ktorý môže správca dane vyhotoviť 
počas daňovej kontroly v prípade, ak (i) 
kontrolovaný daňový subjekt nie je zverejnený v 
zozname platiteľov DPH podľa § 52 ods. 6, u 
ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie na 
DPH a (ii) ak daňová kontrola sa nevykonáva na 
základe požiadania orgánov činných v trestnom 
konaní. 
 
 
Novela zákona o DPH by mala byť účinná od 
1.januára 2015, s výnimkou niektorých 
ustanovení upravujúcich obdobie podávania 
súhrnného výkazu, ktoré by mali vstúpiť do 
platnosti od 1. októbra 2014. 
 

 
 
 
 
 

through an electronic portal in one Member 
State; 

 
• Special regulation for applying the tax for 

travel offices and travel agencies; 
 
• The statutory deadline for submission of the 

EC Sales List by the tax agent for the import 
of goods shall be extended from the current 
20 days to 25 days after the end of the 
calendar month; 

 
• Refund of the excessive deduction before 

the termination of the tax audit according to 
the partial protocol within the 10 days from 
the date of dispatch of the partial protocol; 

 
• The limit for submission of the EC Sales List 

by the tax payer for each calendar quarter in 
accordance with § 80 paragraph. 2 of the 
VAT Act shall be reduced from the current 
EUR 100,000 to EUR 50,000. 

 
Amendment to the VAT Act amends 
simultaneously also the Act No. 289/2008 Coll. 
on the using of the Electronic Cash Register as 
amended, under which is proposed that the tax 
code of the electronic cash register could be 
assigned to the entrepreneur by any tax 
authorities and also that the fines in accordance 
with § 16b paragraph. 1 and 2 may be imposed 
through the decision, namely on the place or 
within 5 working days from the determination of 
the administrative offense. 
 
Amendment to the VAT Act also amends Act. 
563/2009 Coll, on Tax Administration (Tax 
Procedure Code) amending certain laws. The 
amendment to the Tax Procedure Code 
introduces the "partial protocol" which the tax 
authorities may prepare during the tax audit in 
case if (i) the controlled taxpayer is not 
published in the list of the VAT payers according 
to § 52 paragraph. 6, by which occurred the 
reasons for cancellation of the VAT registration, 
and (ii) if the tax audit is not exercised based on 
the request of the authorities active in the 
criminal proceedings.  
 
Amendment to the VAT Act shall be effective 
from 1 January 2015, except the provisions 
governing the period for submission of the EC 
Sales List, which shall enter into force from 1 
October 2014. 
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2. Návrh novely zákona o  spotrebnej dani 
z tabakových výrobkov a alkoholických 
nápojov 

 
Novela zákona o DPH nepriamo novelizuje aj 
zákon č. 335/2011 Z.z. o spotrebnej dani z 
tabakových výrobkov v znení neskorších 
predpisov, pričom okrem iného, prináša 
nasledujúce zmeny: 
 
• Počet objednávaných kontrolných známok pri 

všetkých tabakových výrobkoch nebude môcť 
byť nižší ako 500 kusov; 
 

• Zavedenie sankcie pre odberateľa 
kontrolných známok, ktorý odobral a nepoužil 
kontrolné známky v lehote 10 mesiacov odo 
dňa ich prevzatia. 

 
Novela zákona o DPH nepriamo novelizuje tiež 
zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z 
alkoholických nápojov v znení neskorších 
predpisov, pričom okrem iného, prináša 
nasledujúce zmeny: 
 
• Odberateľ kontrolných známok, ktorým je 

dovozca spotrebiteľských balení alebo 
príjemca (odberateľ) liehu, bude môcť 
objednať minimálne 500 kusov kontrolných 
známok alebo ich násobok, pričom správca 
dane pri schvaľovaní objednávky vždy musí 
zohľadniť výšku zloženej zábezpeky na daň, 
ktorú zložil  dovozca spotrebiteľských balení 
alebo príjemca (odberateľ) liehu; 

 
 
• Limit na množstvo kontrolných známok, ktoré 

boli nenávratne zničené v technologickom 
zariadení slúžiacom na nalepovanie 
kontrolných známok, pričom za preukázané 
použitie kontrolných známok zničených v 
tomto technologickom zariadení bude možné 
považovať iba množstvo pripadajúce na túto 
stanovenú stratu. Zároveň sa navrhuje v tejto 
súvislosti ustanoviť, aby odberateľ 
kontrolných známok v evidencii, ktorú je 
povinný viesť, v prípade kontrolných známok 
nenávratne zničených v technologickom 
zariadení uvádzal iba ich počet; 

 
• Povinnosť odberateľa kontrolných známok 

zaslať jednorazovo finančnému riaditeľstvu 
pred prvou žiadosťou o vydanie kontrolných 
známok zoznam s údajmi o všetkých 
spotrebiteľských baleniach, ktoré uvádza do 
daňového voľného obehu. Následne bude 
odberateľ kontrolných známok povinný 
oznámiť len prípadnú zmenu v týchto údajoch 

 
 

2. The draft of amendment to the Act on 
excise duty on tobacco products and 
alcoholic beverages 

 
Amendment to the VAT Act also amends 
indirectly Act no. 335/2011 Coll. on Excise Duty 
on Tobacco Products as amended, whereby the 
amendment provides i.a. the following changes: 
 
 
• The number of ordered excise stamps on all 

tobacco products shall not be less than 500 
pieces; 

 
• Introduction of the penalty for purchaser of 

excise stamps who purchased and unused 
excise stamps within 10 months from the 
date of their receipt. 

 
Amendment to the VAT Act also amends 
indirectly Act no. 530/2011 Coll. on Excise Duty 
on Alcoholic Beverages as amended, whereby 
the amendment provides i.a. the following 
changes: 
 
• Purchaser of excise stamps who is an 

importer of consumer packages or alcohol 
recipient (customer) shall be able to order at 
least 500 pieces of excise stamps or their 
multiple, whereby the tax/customs 
authorities while approving the order have 
to take into account the amount of the tax 
collateral paid by an importer of the 
consumer packages or alcohol recipient 
(customer; 

 
• Limit on the amount of excise stamps, which 

were irreversibly destroyed in the 
technological device used to affix the excise 
stamps, whereby for proven use of excise 
stamps destroyed in this technological 
devices shall be considered only quantity 
attributable to the stipulated loss. It is also 
proposed in this context that the purchaser 
of excise stamps in the records to be kept, 
in case of excise stamps irrevocably 
destroyed in technological devices specifies 
only their number; 

 
 
• Obligation of the purchaser of excise 

stamps to send before first application for 
issuance of excise stamps once to financial 
directorate list with data on all consumer 
packages that shall be released for 
consumption. Subsequently, the purchaser 
of excise stamps shall be obliged to notify 
only possible change in these data; 
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• Zavádza sankciu pre odberateľa kontrolných 
známok, ktorý odobral a nepoužil kontrolné 
známky v lehote 10 mesiacov odo dňa ich 
prevzatia, a súčasne pre odberateľa 
kontrolných známok, ktorý prekročil povolené 
množstvo nenávratne zničených kontrolných 
známok vložených do technologického 
zariadenia. 

 
Novely uvedených zákonov by mali byť účinné od 
1.októbra 2014. 
 
3. Legislatívny zámer zavedenia pravidiel 

podkapitalizácie 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky („MF 
SR“) zverejnilo legislatívny zámer znovu 
zavedenia pravidiel podkapitalizácie pre daňové 
subjekty do zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z 
príjmov znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 
o dani z príjmov“).  
 
Cieľom zavedenia pravidiel podkapitalizácie je 
zabrániť  skrytej distribúcii podielu na zisku, a to 
prostredníctvom neúmerného financovania 
spoločnosti z cudzích zdrojov a s tým súvisiacich 
nákladových úrokov platených v prospech 
závislých osôb.  
 
Ustanovenie o podkapitalizácii zavádza limit pre 
maximálnu výšku úrokov z úverov a pôžičiek, 
účtovanú v nákladoch a súvisiacich výdavkov 
(nákladov), zahrňovanú do daňových výdavkov v 
prípade, ak sú úvery a pôžičky poskytnuté od 
zahraničných závislých osôb. V zmysle návrhu je 
potrebné testovať vlastné imanie spoločnosti a 
priemerný stav úverov a pôžičiek v zdaňovacom 
období poskytnutých závislými osobami. 
 
 
Pravidlo podkapitalizácie, ak bude v legislatívnom 
procese prijaté a schválené, by malo platiť od 1. 
januára 2015. V zmysle návrhu prechodných 
ustanovení sa nové pravidlo použije na úroky, 
ktoré plynú na základe zmlúv o úveroch a 
pôžičkách vrátane ich dodatkov, a to bez ohľadu 
na dátum uzatvorenia týchto zmlúv.  
 
 
4. Oznámenie k zoznamu zmluvných štátov 

vydanom MF SR 
 
Zákon č. 463/2013, ktorý novelizuje zákon č. 
595/2003 Z.z. o dani z príjmov, doplnil do 
ustanovenia § 2 pojem daňovník nezmluvného 
štátu. Podľa tohto ustanovenia je takýmto 
daňovníkom fyzická osoba s trvalým pobytom 
alebo právnická osoba so sídlom v štáte, s ktorým 
SR nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o 
zamedzení dvojitého zdanenia alebo 

• Introduction of the penalty for purchaser of 
excise stamps who purchased and unused 
excise stamps within 10 months from the 
date of their receipt and at the same penalty 
for purchaser of excise stamps who 
exceeded the allowed limit of the irreversibly 
destroyed excise stamps inserted into the 
technological device. 

 
Amendments to the abovementioned Acts 
should be effective from 1 October 2014. 
 
3. Legislative intent to introduce the thin 

capitalization rules 
 

Slovak Ministry of Finance (hereinafter „MoF“) 
published the legislative intent to re-introduce 
the thin capitalization rules for the taxpayers into 
the Act No. 595/2003 Coll. on Income Tax as 
amended (hereinafter “ITA“). 
 
 
The aim of the introduction of the thin 
capitalization rules is to prevent the hidden 
distribution of share on profit, namely through 
the excessive funding of the company from the 
borrowed funds and related interest expenses 
paid in favour of related parties. 
 
Thin capitalization provision introduces a limit 
for the maximum amount of interest from loan 
and borrowings accounted as costs and related 
expenses (costs) included in the tax expenses 
in case the loans and borrowings provided by 
foreign related parties. According to the 
proposal, it is necessary to test the equity of the 
company and the average balance of loans and 
borrowings provided by related parties in the 
taxation period. 

 
Thin capitalization rule, if it will be adopted and 
approved in the legislative process, should be 
effective from 1 January 2015. According to the 
draft of the transitional provisions, the new rule 
should apply to interest accrued based on the 
valid loan and borrowings agreements including 
their amendments, irrespective of the date of 
agreement conclusion. 

 
4. Announcement to the list of Contracting 

states issued by MoF  
 
Act no. 463/2013 which amends ITA, added to 
the § 2 concept the taxpayer of the non-
Contracting State. According this provision such 
tax payer is individual with the permanent 
residence or legal person with its seat in a 
State, with which the Slovak Republic has not 
concluded double tax treaty or international 
agreement on the exchange of information, or in 
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medzinárodnú zmluvu o výmene informácií, alebo 
v štáte, ktorý nie je zmluvným štátom 
medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o 
výmene informácií pre daňové účely v obdobnom 
rozsahu. 
 
Zoznam zmluvných štátov, s ktorými má 
Slovenská republika uzatvorené uvedené typy 
zmlúv vydalo a zverejnilo na svojom webovom 
sídle MF SR. 
 
 
Uvedený zoznam obsahuje len zmluvy, ktoré sú 
aktuálne platné a účinné. Zoznam zmluvných 
štátov je uverejnený na webovom sídle MF SR: 
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9
501. 
 
5. Metodické usmernenie a pokyny k zákonu 

o dani z pridanej hodnoty 
 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky („FR 
SR“) vydalo, okrem iných, nasledujúce metodické 
pokyny a usmernenie k zákonu o DPH:  
 
• Aktualizovaný metodický pokyn k vzniku 

daňovej povinnosti podľa § 19 zákona o DPH; 
 

• Aktualizovaný metodický pokyn k úprave 
odpočítanej dane pri investičnom majetku 
podľa § 54a a § 54b zákona o DPH; 
 

• Usmernenie k aplikácii rozšíreného prenosu 
daňovej povinnosti pri vybraných druhoch 
tovarov. 

 
6. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 

medzi Slovenskou republikou a Kuvajtom 
 
V Zbierke zákonov Slovenskej republiky v čiastke 
33/2014 vyšlo dňa 15. apríla 2014 Oznámenie 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej republiky o tom, že 13. 
novembra 2012 bola v Bratislave podpísaná 
Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a 
vládou Kuvajtského štátu o zamedzení dvojitého 
zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v 
odbore daní z príjmov (v prílohe). Zmluva 
nadobudla platnosť 21. apríla 2014. 
 
 
 
7. Zníženie intenzity štátnej pomoci 

 
V súvislosti s prehodnotením pravidiel štátnej 
pomoci prijali v júni 2013 inštitúcie Európskej 
Únie nové usmernenia o regionálnej štátnej 
pomoci na roky 2014 - 2020 a súvisiace 
nariadenia, ktoré musia byť rovnako 
implementované aj v legislatíve Slovenskej 

a State which is not party to an international 
treaty containing provisions regarding the 
exchange of information for tax purposes in a 
similar range.  
 
 
The list of Contracting States, with which the 
Slovak Republic has concluded such types of 
treaties issued and published on its website 
MoF.  
 
 
That list includes only treaties that are currently 
valid and effective. List of Contracting States is 
published on the website of the MoF: 
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=
9501. 
 
5. Methodical guidance and regulations to 

the VAT Act 
 
Financial Directorate of the Slovak Republic 
("FR SR") issued i.a. the following methodical 
regulations and guidance to the VAT Act:  
 
• Updated methodical regulation to rise of the 

tax liability according to the § 19 of the VAT 
Act;  

• Updated methodical regulation for 
adjustment of tax deducted in case of 
investment assets pursuant to § 54a and 
54b of the VAT Act;  

• Guidance to the application of the extended 
transfer of the tax liability for selected types 
of goods. 

 
6. Double tax treaty between the Slovak 

Republic and Kuwait  
 
On 15 April 2014, in the Collection of Law of the 
Slovak Republic in publication No. 33/2014 was 
published Announcement of the Ministry of 
Foreign and European Affairs of the Slovak 
Republic that on 13 November 2012 in 
Bratislava was signed Double tax treaty and 
treaty to prevention of fiscal evasion with 
respect to income taxes between the 
Government of the Slovak Republic and the 
Government of the State of Kuwait (please find 
attached). Treaty entered into force on 21 April 
2014. 
 
7. Decreasing of the state aid intensity  
 
In connection with the modernization of the 
state aid adopted in June 2013 the institutions 
of the European Union new regional aid 
guidelines for the period of 2014 – 2020 and 
related regulations, which have to also be 
implemented into the Slovak legislation. For the 
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republiky. Za najvýraznejšiu zmenu sa považuje 
zníženie výšky intenzity štátnej pomoci pre 
väčšinu regiónov Slovenskej republiky (Slovenská 
republika je na základe regionálnej mapy EÚ 
rozdelená na štyri regióny) z dôvodu nárastu 
úrovne HDP oproti obdobiu pred siedmimi rokmi. 
Maximálna výška intenzity poskytnutej štátnej 
pomoci sa s platnosťou od 1. júla 2014 zníži 
o 15% pre regióny západného, stredného 
a východného Slovenska. 

most significant change is considered 
decreasing of the state aid intensity for most 
regions of the Slovak Republic (the Slovak 
Republic is divided according to the EU regional 
map to four regions) due to the increase of the 
amount of GDP compared to the period of 
seven years ago. The maximum amount of 
provided state aid intensity with effect from 1 
July 2014 shall be decreased by 15% for 
Western, Central and Eastern Slovakia. 
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SLOVAK TAX NEWS poskytuje informácie o vývoji 
a zmenách v slovenskej daňovej legislatíve, ktorý 
pripravujú odborníci LA & Partners. Ide len o informačný 
materiál, ktorý obsahuje len základné informácie a jeho 
účel nie je poskytnúť odbornú radu ku konkrétnej situácii 
alebo otázke. Preto ho nie je možné použiť pri posúdení 
konkrétneho problému bez predchádzajúceho 
kvalifikovaného poradenstva týkajúceho sa príslušnej 
situácie alebo otázky. Pri príprave SLOVAK TAX NEWS 
sme vynaložili primeranú odbornú starostlivosť. 
Bezohľadu na to však spoločnosť LA & Partners Tax, k.s. 
nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody a straty, ktoré 
vznikli alebo by mohli vzniknúť tretej osobe na základe 
použitia tohto materiálu.  
 
SLOVAK TAX NEWS zasielame elektronicky. Ak si 
želáte, aby sme vám ich zasielali, kontaktujte nás na 
telefónnom čísle + 421 2 3211 6920 alebo na e-mailovej 
adrese office@ecovis-lap.sk. 

SLOVAK TAX NEWS provides information regarding 
developments and changes in Slovak tax legislation 
that is prepared by the professionals of LA & Partners. 
It is only of an informative nature and is not intended 
for the provision of professional advice for a specific 
situation or question. Therefore, it is not possible to 
apply it to a specific situation without prior qualified 
advice regarding the particular situation or question. 
When preparing SLOVAK TAX NEWS, reasonable 
care has been taken. However, LA & Partners Tax, 
k.s. do not accept any responsibility for any losses 
and/or damages, which arise or which could arise to a 
third party based on the utilisation of this material.   
 
 
SLOVAK TAX NEWS is sent electronically. If you wish 
to receive it, please contact us at + 421 2 3211 6920 
or at office@ecovis-lap.sk. 

 
 


