Informácia
k novele zákona o DPH účinnej od 1.1.2007
Zákonom č. 656/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH) sa s účinnosťou od
1.1.2007 zavádza znížená sadzba dane 10% zo základu dane. Zoznam tovarov so zníženou
sadzbou dane je uvedený v prílohe č. 7 zákona o DPH.
Stanovisko, či tovar podlieha 10% sadzbe dane, možno zistiť na základe záväznej
informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydanej colným orgánom, ktorá je podľa § 27
ods. 2 novely zákona o DPH záväzná na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu.
Postup pri podávaní žiadosti o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení
tovaru je uverejnený na internetovej stránke www.colnasprava.sk
v sekcii „Aktuálne
informácie“, „Dôležité“ pod bodom 2004.04.29 .
Citovaným zákonom sa dopĺňa § 25 zákona o DPH o nový ods. 7, podľa ktorého pri
oprave základu dane sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti
pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu dane vzťahuje. Taktiež sa dopĺňa príloha č. 6
k zákonu o DPH, ktorá obsahuje zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev
a Európskej únie.
Napriek skutočnosti, že bola popri základnej 19% sadzbe dane zavedená aj znížená 10%
sadzba dane, tlačivo daňového priznania k DPH zostáva nezmenené. Z dôvodu jednotného
postupu pri vykazovaní údajov v daňovom priznaní, osoby povinné podať daňové priznanie
k DPH počnúc zdaňovacím obdobím január 2007, resp. I.štvrťrok 2007 v daňovom priznaní
vykazujú údaje týkajúce sa základnej aj zníženej sadzby DPH spolu, v rámci jedného riadku
daňového priznania, t.j. údaje sa nevykazujú samostatne podľa jednotlivých sadzieb dane. Podľa
§ 70 ods. 1 zákona o DPH platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých
zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách.
V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Od 1.1.2007 je platiteľ
povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období v členení podľa
jednotlivých sadzieb dane.
Z Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k Poučeniu na vyplnenie
daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. MF/10880/2004-73, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č.
12/2006 pod číslom MF/27999/2006-73 vyplýva zmena, ktorá sa týka bodu 50 poučenia na
vyplnenie daňového priznania k DPH, v ktorom sa 1. veta nahrádza nasledovným textom:
"50. Riadok 35 - rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo poslednému
známemu nadmernému odpočtu za príslušné zdaňovacie obdobie na základe daňových priznaní
alebo zistení správcu dane v rámci daňovej kontroly ".
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