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S  T  A  N  O  V  I  S  K O 

 

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov  

 

 

 

I. 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky 

minister financií Slovenskej republiky Ladislav Kamenický na základe Plánu legislatívnych 

úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019.  

 

II. 

 

           Cieľom predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je prebrať do zákona o dani 

z pridanej hodnoty  

a)  smernicu Rady (EÚ) 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 

2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z 

pridanej hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi - touto smernicou sa 

zavádzajú spoločné pravidlá spočívajúce  

-  v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy,  

-  určení miesta dodania tovaru s prepravou uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom 

alebo na jeho účet v  tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ, 

-  v doplnení, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru, pridelené iným členským 

štátom,  ako je členský štát začatia prepravy tovaru, predstavuje hmotnoprávnu podmienku 

pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu; 

a 

b)  smernicu Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 

2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a 

talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 

2008/118/ES  -  touto smernicou sa zachováva vylúčenie talianskej obce Campione d´Italia a 

talianskych vôd jazera Lugano z územnej pôsobnosti smernice Rady 2006/112/ES na účely 

dane z pridanej hodnoty a začlenenie týchto území do colného územia Únie a do územnej 

pôsobnosti smernice Rady 2008/118/ES.  

 

Predkladateľ deklaruje súlad návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, 

ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi 

predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, ako aj súlad s právom Európskej únie. 
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Návrh zákona podľa predkladateľa bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej 

správy, pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať vplyv na 

manželstvo, rodičovstvo a rodinu, sociálny vplyv, vplyv na životné prostredie, na 

informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na služby verejnej správy pre občana.   

 

Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktorého 

vyhodnotenie tvorí prílohu materiálu a na rokovanie  vlády Slovenskej republiky sa predkladá 

bez rozporov. 

       

III. 

  
Predložený návrh zákona bol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky dňa 13. augusta 2019. Po jeho prerokovaní Legislatívna rada vlády 

Slovenskej republiky odporučila predkladateľovi zapracovať jej pripomienky a predložiť 

návrh zákona v upravenom novom znení na rokovanie vlády Slovenskej republiky. 

 

IV. 

Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky konštatuje, že                  

v predloženom znení návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú pripomienky (38 pripomienok) 

Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky zapracované a odporúča vláde Slovenskej 

republiky návrh zákona schváliť v predloženom znení. 

 

 

 

Bratislava  20. augusta  2019 


