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SLOVENSKO – DAŇOVÉ POSÚDENIE KRÁTKODOBÉHO
PRENÁJMU

Nasledujúce informácie sú návodom, ktorý vám pomôže oboznámiť sa s niektorými
daňovými požiadavkami, ktoré sa vás môžu týkať pri poskytovaní krátkodobého ubytovania
na Slovensku.

Dane môžu byť zložité, a preto je dôležité sa ubezpečiť, že vždy máte aktuálne informácie o
svojich daňových povinnostiach a dodržiavate ich. Za včasnú prípravu, podanie a zaplatenie
daní zodpovedáte vy.

Ak poskytujete krátkodobé ubytovanie na Slovensku, mali by ste sa uistiť, že poznáte
nasledujúce typy daní a platíte tie, ktoré sa na Vás vzťahujú;

● Daň z príjmov
● Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Prosím, zoberte na vedomie, že tieto informácie nie sú vyčerpávajúce a nepredstavujú
právne alebo daňové poradenstvo. Ak si nie ste istý, aké sú vaše miestne daňové
povinnosti, odporúčame vám overiť si ich v oficiálnych miestnych zdrojoch alebo požiadať o
radu kvalifikovaných odborníkov.

Upozorňujeme, že tieto informácie neaktualizujeme priebežne v reálnom čase, a preto si
overte, či sa právne predpisy alebo postupy medzičasom nezmenili.

DAŇ Z PRÍJMOV

Ak dosahujete príjmy na Slovensku, je pravdepodobné, že budete povinný odviesť daň vo
výške niekoľkých percent z týchto príjmov slovenskému správcovi dane. Nižšie je uvedený
stručný prehľad o daňových povinnostiach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s príjmom
dosiahnutým z krátkodobého prenájmu na Slovensku, ako aj stručné informácie o spôsobe
platby príslušnej dane slovenskému správcovi dane.

Zdaňovacie obdobie na Slovensku trvá od 1. januára do 31. decembra.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov na Slovensku.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb sa na vás nevzťahuje, ak
vaše celkové zdaniteľné príjmy zo všetkých zdrojov vykazovaných na Slovensku (vrátane
príjmov zo závislej činnosti) nepresiahnu 2 255,72 EUR za rok (hranica platná pre
zdaňovacie obdobie roku 2021).

Upozorňujeme, že príjem z prenájmu nehnuteľností môže byť na Slovensku oslobodený od
dane z príjmov do výšky 500 EUR za príslušné zdaňovacie obdobie.

Ďalšie informácie môžete nájsť na webovom sídle Finančnej správy Slovenskej republiky.

https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka


Vykazovanie daňovej povinnosti na Slovensku

Slovenské daňové orgány vydávajú osobitné tlačivá pre daňové priznanie k dani z príjmov
fyzických osôb:

● Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) – Fyzická osoba dosahuje
príjem iba zo závislej činnosti.

● Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) – Fyzická osoba dosahuje aj
iné typy zdaniteľných príjmov, ako je napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti,
príjem z predaja nehnuteľnosti atď.

Tlačivá si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu.

Vykazovanie daňovej povinnosti – lehota na podanie daňového priznania

Všeobecným termínom na podanie daňového priznania je 31. marec v nasledujúcom roku
po ukončení zdaňovacieho obdobia (t. j. daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie
obdobie 2021 by malo byť podané do 31. marca 2022). Túto lehotu možno predĺžiť až o tri
kalendárne mesiace na základe oznámenia o predĺžení lehoty daňovému úradu. V
špecifických prípadoch (vo všeobecnosti u slovenského daňového rezidenta, ktorý dosahuje
príjmy zo zahraničia, pri ktorých sa uplatňuje princíp zamedzenia dvojitého zdanenia) môže
byť lehota na podanie daňového priznania predĺžená až o šesť mesiacov.

Vykazovanie daňovej povinnosti – lehota na zaplatenie dane

Splatná daň musí byť zaplatená v riadnej alebo predĺženej lehote na podanie daňového
priznania (ako je uvedené vyššie). Ak vám pred uplynutím lehoty na podanie daňového
priznania nebolo oznámené číslo bankového účtu pre úhradu dane, tzv. osobný účet
daňovníka („OÚD“), daňové priznanie by ste mali podať najneskôr do 31. marca. Následne
vám správca dane pridelí OÚD, ktorý vám bude zaslaný doporučenou poštou. Platba dane
by mala byť vykonaná do 8 dní po obdržaní OÚD.

Vyššie uvedené platí vo všeobecnosti v prvom roku, v ktorom máte povinnosť podať daňové
priznanie. V ďalších rokoch budete pre vykonanie platby dane používať rovnaký OÚD (t. j.
platbu je potrebné uskutočniť v riadnej/predĺženej lehote na podanie daňového priznania).

Kontaktné údaje správcu dane na Slovensku

Daňové priznanie by ste mali podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, pobočke daňového
úradu, kontaktnom mieste a pod. Daňové priznanie následne spracuje miestne príslušný
daňový úrad v závislosti od vášho registrovaného trvalého pobytu na Slovensku. Nižšie sú
uvedené kontaktné údaje Daňového úradu v Bratislave a webové sídlo, kde je možné nájsť
podrobnejšie informácie.

● Infolinka Daňového úradu Bratislava: +421 2 68272 111
● email: duba-ba.kontakt@financnasprava.sk
● webové sídlo: https://www.financnasprava.sk/homepage

Slovenské sadzby dane z príjmov

Sadzby dane z príjmu fyzických osôb, ktoré sa na vás vzťahujú, závisia od výšky vášho
celkového príjmu. Za zdaňovacie obdobie 2021 základ dane (vrátane príjmu z prenájmu) do

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv
mailto:duba-ba.kontakt@financnasprava.sk
https://www.financnasprava.sk/homepage


výšky 37 981,94 EUR podlieha daňovej sadzbe 19 %. Základ dane prevyšujúci 37 981,94
EUR podlieha sadzbe dane 25 %.

Sadzba dane 15 % sa na vás vzťahuje, ak máte príjmy z podnikania (napr. príjem
z prenájmu na základe živnostenského oprávnenia) a váš ročný obrat nie je vyšší ako 49
790 EUR.

Slovenské osobitné pravidlá pre príjem dosiahnutý z krátkodobého prenájmu

Slovenské daňové právne predpisy nevymedzujú žiadne osobitné pravidlá týkajúce sa
krátkodobému prenájmu. Taktiež výklad právnych predpisov zo strany slovenských
daňových orgánov sa môže líšiť, preto odporúčame obrátiť sa na daňového poradcu, aby
vám poradil na základe vašej konkrétnej situácie.

Vo všeobecnosti sa príjem z krátkodobého prenájmu považuje za pasívny príjem z prenájmu
nehnuteľností. Na základe výkladov slovenských daňových orgánov však takýto príjem môže
byť považovaný aj za príjem z podnikania, ktorý je možné poskytovať až po získaní
živnostenského oprávnenia. Služby, ktoré sú poskytované spolu s prenájmom, sú vo
všeobecnosti hlavným rozhodujúcim kritériom, podľa ktorého sa určuje, či sa príjem
z prenájmu nehnuteľností zdaňuje ako príjem z prenájmu nehnuteľností (bez živnosti) alebo
ako príjem z prenájmu na základe živnosti. Okrem toho sa môže brať do úvahy aj dĺžka
prenájmu nehnuteľnosti.

Príjem z prenájmu nehnuteľností (bez živnosti) – ide spravidla o príjem dosiahnutý z
prenájmu nehnuteľností na dlhšie časové obdobie, pričom prenajímateľ zabezpečuje len
nevyhnutné základné služby, ako sú dodávky vody, elektriny, kúrenia a pod. Nájomca je
pritom zvyčajne zodpovedný za bežnú údržbu, ako sú drobné opravy (napr. výmena
žiarovky).

Príjem z prenájmu na základe živnosti – ide spravidla o príjem z krátkodobého prenájmu
nehnuteľností, pričom prenajímateľ poskytuje aj doplnkové služby, ako napríklad
upratovanie, výmena posteľnej bielizne, hygienické potreby či stravovanie. Prenajímateľ je
zvyčajne zodpovedný za bežnú údržbu nehnuteľnosti (napr. výmena žiarovky).

V prípade, že nie je možné klasifikovať krátkodobý prenájom ako príjem z prenájmu
nehnuteľností (bez živnosti) alebo ako príjem z prenájmu na základe živnosti, mal by sa
klasifikovať ako ostatné príjmy.

Typické výdavky, ktoré smú byť odpočítané od príjmu fyzickej osoby v súvislosti
poskytovaním krátkodobého prenájmu.

V prípade príjmu z prenájmu nehnuteľností (bez živnosti) platia nasledovné pravidlá:

Obchodný majetok je súhrn všetkých majetkových hodnôt, ktoré sú vo vašom vlastníctve a
ktoré využívate na dosiahnutie a udržanie príjmov, o ktorých účtujete v súvislosti s príjmom z
prenájmu. Ako môžete vidieť na príklade výpočtu dane č. 2 nižšie, v prípade ak vediete
evidenciu obchodného majetku, môžete si od príjmov z prenájmu odpočítať viac výdavkov.
V takomto prípade ste však povinný viesť zjednodušenú daňovú evidenciu (napr. evidenciu o
príjmoch, výdavkoch, záväzkoch, pohľadávkach, o  majetku zaradenom do obchodného
majetku a zásobách). Na druhej strane sa môžete rozhodnúť, že si od príjmov z prenájmu
odpočítate len základné výdavky, ako je vidieť na príklade výpočtu dane č. 1 nižšie, a v



tomto prípade nemusíte viesť žiadnu evidenciu (nehnuteľnosť nie je zaradená do
obchodného majetku).

V prípade, že nehnuteľnosť nie je zaradená do obchodného majetku fyzickej osoby, daňovo
uznateľnými výdavkami súvisiacimi s prenájmom nehnuteľnosti sú:

● poplatky za správu (bez príspevkov do fondu údržby a opráv),
● energie (elektrina, voda, vykurovanie a teplá voda, plyn),
● ostatné služby (odvádzanie odpadovej vody, osvetlenie a upratovanie spoločných

priestorov, kontrola a čistenie komínov, odvoz odpadu),
● koncesionárske poplatky (povinné poplatky za rozhlasové a televízne vysielanie),
● poplatky za internet.

Výdavky na poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľnosti, príspevok do fondu údržby a
opráv, daňové odpisy a úroky z hypotekárneho úveru je možné uplatniť ako daňové výdavky
len vtedy, ak je nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku fyzickej osoby.

Poznámka: V prípade, ak nehnuteľnosť bola prenajímaná iba časť roka alebo v prípade
krátkodobého prenájmu, len zodpovedajúca časť výdavkov môže byť uplatnená ako daňovo
uznateľný výdavok.

V prípade príjmu z prenájmu na základe živnosti platia tieto pravidlá:

Rozsah výdavkov, ktoré si môžete uplatniť, je rovnaký ako v prípade zaradenia prenajímanej
nehnuteľnosti do obchodného majetku uvedeného vyššie. V tomto prípade ste taktiež
povinný viesť zjednodušenú daňovú evidenciu alebo účtovníctvo. Môžete sa však rozhodnúť
aj pre uplatnenie paušálnych výdavkov namiesto skutočných výdavkov, ak nie ste
registrovaným platiteľom DPH. Paušálne výdavky je možné uplatniť až do výšky 60 % z
celkových príjmov z podnikania, maximálne však do výšky 20 000 EUR ročne. Okrem toho si
môžete odpočítať povinné príspevky na sociálne zabezpečenie zaplatené v súvislosti
s poskytovaním prenájmu nehnuteľností na základe živnosti.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o zdaňovaní vašich príjmov, mali by ste požiadať o radu
daňového poradcu.

Osobitné úľavy na dani z príjmov na Slovensku, ktoré môže využiť fyzická osoba
poskytujúca krátkodobý prenájom

Jedinou úľavou súvisiacou s príjmom z prenájmu nehnuteľností (bez živnosti) je zákonné
oslobodenie od dane z príjmov do výšky 500 EUR, ktoré si môžete odpočítať z príjmu z
prenájmu nehnuteľností. Táto úľava sa však vzťahuje spoločne aj na iné druhy príjmov, ako
sú príjmy z príležitostných činností, z predaja akcií, z prevodu obchodných podielov a pod. –
keďže tieto pravidlá sú zložité, ak dosahujete takéto iné druhy príjmov, mali by ste sa poradiť
s daňovým poradcom. V súvislosti s príjmom z prenájmu na základe živnosti neexistujú
žiadne osobitné úľavy.

Uplatnenie daňových odpisov do výdavkov na Slovensku

Daňové odpisy je možné uplatniť ako výdavok len vtedy, ak je nehnuteľnosť zaradená do
obchodného majetku fyzickej osoby (v prípade príjmu z prenájmu nehnuteľností (bez
živnosti)) alebo ak ide o príjem z prenájmu na základe živnosti. Daňové odpisy sa vo
všeobecnosti neuplatňujú na príslušenstvo (vybavenie), pretože tieto môžu byť v plnej výške



odpočítané ako výdavky na opravy a údržbu, ak je nehnuteľnosť zaradená do obchodného
majetku fyzickej osoby.

Poznámka: Odporúčame vám, aby ste sa poradili s daňovým poradcom v prípade drahšieho
príslušenstva (vybavenia) nehnuteľnosti, aby ste sa uistili o správnom daňovom režime.

Slovenská daňová povinnosť fyzických osôb, ktoré nie sú rezidentmi

Ak nie ste daňovým rezidentom Slovenskej republiky, ste povinný vysporiadať daňovú
povinnosť z dosiahnutých príjmov z prenájmu nehnuteľností (bez živnosti) i príjmov
z prenájmu na základe živnosti, ak sa vami prenajímané nehnuteľnosti nachádzajú na
Slovensku a vaše celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté na území Slovenska presiahnu
výšku 2 255,72 EUR.

Slovenská daňová povinnosť slovenského rezidenta, ktorý dosiahol zahraničné
príjmy z prenájmu

Ak ste daňovým rezidentom Slovenskej republiky, ste povinný vysporiadať daňovú povinnosť
z dosiahnutých príjmov z prenájmu nehnuteľností (bez živnosti) i príjmov z prenájmu na
základe živnosti aj vtedy, ak sa vami prenajímané nehnuteľnosti nachádzajú mimo územia
Slovenskej republiky. V takom prípade by sa mali uplatniť pravidlá na zamedzenie dvojitého
zdanenia na základe príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Daň z príjmu z predaja nehnuteľností na Slovensku

Vo všeobecnosti platí, že príjem dosiahnutý z predaja nehnuteľností podlieha progresívnej
sadzbe dane z príjmov od 19 % do 25 %. Tento príjem je potrebné uviesť v daňovom
priznaní typu B v lehote na podanie daňového priznania uvedenej vyššie.

Na Slovensku platia rôzne podmienky pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti od
zdanenia, v závislosti od toho, či nehnuteľnosť bola alebo nebola zaradená do obchodného
majetku fyzickej osoby.

1. Ak nehnuteľnosť nebola zaradená do obchodného majetku počas piatich rokov pred
predajom nehnuteľnosti a nehnuteľnosť bola vo vlastníctve fyzickej osoby dlhšie ako
päť rokov, príjem z predaja nehnuteľnosti by mohol byť potenciálne oslobodený od
dane z príjmu.

2. Ak nehnuteľnosť bola predtým zaradená do obchodného majetku, potom by zisk z
predaja nehnuteľnosti podliehal zdaneniu na Slovensku (ibaže by nehnuteľnosť bola
predaná po uplynutí piatich rokov od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného
majetku).

Dane z nehnuteľností na Slovensku

Na Slovensku existujú nasledujúce typy dane z nehnuteľností: daň z pozemkov, daň zo
stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré máte povinnosť podať, je samostatné daňové
priznanie, odlišné od daňového priznania k dani z príjmov. Daňové priznanie k dani z
nehnuteľností je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti, nie s príjmom z prenájmu. Lehota na
podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností je do 31. januára roka nasledujúceho po
roku, v ktorom ste nehnuteľnosť nadobudli. Ak ste nehnuteľnosť nadobudli 1. januára, lehota
na podanie daňového priznania je do 31. januára toho istého roku. Daň sa platí za



nadchádzajúce zdaňovacie obdobie, t. j. daň zaplatená v roku 2021 sa vzťahuje na daňový
rok 2021. Následne v ďalších zdaňovacích obdobiach správca dane (mesto, obec) vypočíta
daň automaticky a doručí vám ako vlastníkovi nehnuteľnosti rozhodnutie o vyrubenej dani.

Každá obec/mesto má rôzne daňové sadzby za meter štvorcový pre rôzne mestské časti.
Napríklad sadzba dane v Starom meste Bratislavy je 1 EUR za jeden meter štvorcový.

Ďalšie povinnosti

Máte povinnosť sa zaregistrovať na daňovom úrade, a to do konca mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom ste nehnuteľnosť začali prenajímať, alebo do konca mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste získali živnostenské oprávnenie na vykonávanie
podnikateľskej činnosti v oblasti prenájmu. Podrobnosti nájdete na webovom sídle Finančnej
správy Slovenskej republiky.

https://www.financnasprava.sk/en/homepage


Príklad výpočtu dane č. 1 – Príjem z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti)

– nehnuteľnosť NIE JE zaradená  do obchodného majetku

Zuzana vlastní 2-izbový dom (70 m
2
) v Bratislave. Prenajíma voľnú izbu (20 m

2
)

počas víkendov (50 dní v roku).

Zuzana dosiahla v roku 2021 celkový hrubý príjem z prenájmu vo výške 5 000

€.

Zuzane vznikli v roku 2021 v súvislosti s týmto domom nasledujúce výdavky:

poistenie domu 500 €, miestna daň z nehnuteľnosti 350 €, úroky z hypotéky 5

500 € a elektrina 600 €.

(Upozorňujeme, že slovenské daňové právne predpisy neupravujú rozúčtovanie

výdavkov v prípadoch, keď sa prenajíma len časť nehnuteľnosti na pár dní v

mesiaci. Výdavky by sa preto mali prepočítať/rozúčtovať metódou, ktorá

zodpovedá povahe výdavku a ktorá zabezpečí spravodlivé a primerané

rozdelenie. Môžete sa poradiť s daňovým poradcom ohľadne rozdelenia

výdavkov na základe počtu dní prenájmu a metrov štvorcových prenajatej

podlahovej plochy, napr. 600 EUR / 365 dní * 50 dní / 70 m
2

* 20 m
2

= 23,50 €.

Pri rozúčtovaní daňového odpisu môžete brať do úvahy len podlahovú plochu,

napr. (4 000 € / 70 m
2
) * 20 m

2
= 1 142,86 €.

Prvých 500 € z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti) je oslobodených

od zdanenia (toto oslobodenie sa však vzťahuje úhrnne aj na iné druhy

príjmov, ako sú príjmy z príležitostných činností, z predaja akcií, z prevodu

obchodných podielov a pod. – keďže tieto pravidlá sú zložité, ak dosahujete

takéto iné druhy príjmov, mali by ste sa poradiť s daňovým poradcom). Na

základe zákonného pravidla si výdavky môžete odpočítať v rovnakom pomere,

ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľností (bez živnosti) zahrnutých do

základu dane a celkových príjmov z prenájmu nehnuteľností (bez živnosti).

Keďže v tomto príklade výpočtu dane je váš celkový príjem z prenájmu

nehnuteľností 5 000 €, potom do základu dane zahrniete 4 500 € (5 000 €

mínus 500 €). Pomer (koeficient zdaniteľného príjmu z prenájmu) je teda 0,90

(4 500/5 000).

€

Hrubý príjem

z prenájmu

5 000

Odpočítateľné

výdavky:

Poistenie domácnosti -

Miestna daň z nehnuteľnosti -

Hypotekárny úrok -

Elektrina (23,50)



Príjem z prenájmu nehnuteľnosti oslobodený od dane z príjmov (500)

Koeficient zdaniteľného príjmu z prenájmu 0,90

Výdavky ponížené koeficientom (21,15)

Zdaniteľný príjem z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti) 4 478,85

Príklad výpočtu dane č. 2 – Príjem z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti)

– nehnuteľnosť JE zaradená do obchodného majetku

Príklad výpočtu dane č. 2 berie do úvahy rovnaké fakty ako

v prípade príkladu výpočtu dane č. 1

Obstarávacia cena nehnuteľnosti: 160 000 €

Dátum obstaranie nehnuteľnosti: január 2016

Doba odpisovania: 40 rokov

€

Hrubý príjem z

prenájmu

5 000

Odpočítateľné

výdavky:

Poistenie domácnosti (19,57)

Miestna daň z nehnuteľnosti (13,70)

Hypotekárny úrok (215,26)

Elektrina (23,50)

Odpisy (1 142,86)

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti oslobodený od dane z príjmov (500)

Koeficient zdaniteľného príjmu z prenájmu 0,90

Výdavky ponížené koeficientom (1 273,40)

Zdaniteľný príjem z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti) 3 226,60



Príklad výpočtu dane č. 3 – Príjem z prenájmu na základe živnosti –

paušálne výdavky

Príklad výpočtu dane č. 3 berie do úvahy rovnaké fakty ako

v prípade príkladu výpočtu dane č. 1

€

Hrubý príjem z prenájmu 5 000

Paušálne výdavky (60% z celkových príjmov z prenájmu na

základe živnosti)

(3 000)

Povinné príspevky na sociálne zabezpečenie z prenájmu na

základe živnosti

(1 250)

Zdaniteľný príjem z prenájmu na základe živnosti 750

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Pravidlá týkajúce sa dane z pridanej hodnoty môžu byť komplikované. Venujte im
dostatočnú pozornosť, aby ste porozumeli, ako sa vzťahujú na vás a vašu konkrétnu
situáciu.

Vo všeobecnosti je daň z pridanej hodnoty (DPH) na Slovensku daňou zo spotreby. Väčšina
tovarov a služieb dodávaných na Slovensku podlieha DPH.

Osoba, ktorá dodáva tovar a/alebo poskytuje služby na Slovensku, môže byť povinná
uplatniť DPH k cene dodávaných tovarov a služieb a následne odviesť DPH slovenskému
správcovi dane. Rovnako ako v prípade všetkých ostatných daní vám odporúčame, aby ste
sa o svojich prípadných povinnostiach týkajúcich sa DPH na Slovensku poradili s daňovým
poradcom.

Ak v súčasnosti prenajímate hosťom izbu, je možné, že máte povinnosť uplatniť DPH
k poplatku za prenájom a odviesť túto DPH slovenskému správcovi dane. Keďže spoločnosť
Airbnb neposkytuje samotný prenájom, povinnosť zvážiť miestne povinnosti týkajúce sa
DPH v súvislosti s poplatkom za prenájom má prenajímateľ.

Mám povinnosť účtovať hosťom DPH, ak poskytujem ubytovanie na krátkodobý
prenájom na Slovensku?

Vo všeobecnosti platí, že osoby, ktoré vykonávajú ekonomickú činnosť na Slovensku, majú
povinnosť uplatniť DPH k cene dodávok, ak sú splnené podmienky pre registráciu pre DPH.

V súčasnosti máte na Slovensku povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH, ak výška vášho
obratu za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
dosiahne 49 790 EUR. Ak teda poskytujete krátkodobé ubytovanie a váš obrat dosiahne túto
hodnotu, máte povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH.



Ak ste fyzická osoba, ktorá nie je rezidentom na Slovensku, ale vaše ubytovacie zariadenie
sa nachádza na Slovensku, máte povinnosť registrovať sa za platiteľa slovenskej DPH,
pretože obratový limit pre povinnú registráciu sa na vás nevzťahuje.

Odporúčame vám poradiť sa s daňovým poradcom, ak potrebujete pomoc pri určení, či máte
povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH a uplatňovať slovenskú DPH.

Ďalšie pokyny k registrácii pre účely DPH nájdete na webovom sídle Finančnej správy
Slovenskej republiky.

Mám povinnosť uplatňovať DPH. Ako zistím výšku dane, ktorú som povinný účtovať
mojim hosťom?

Sadzby DPH sa v jednotlivých krajinách líšia a priebežne sa môžu meniť. Odporúčame vám,
aby ste sa pravidelne informovali u miestneho správcu dane o aktuálnych sadzbách DPH
pre krajinu, v ktorej máte povinnosť platiť DPH.

Napríklad, ku dňu vydania tohto dokumentu sadzba DPH platná pre poskytovanie
rekreačného ubytovania na Slovensku je 10%.

Odporúčame vám, aby ste si u miestneho daňového poradcu overili sadzbu DPH, ktorá sa
vzťahuje na vaše dodávky.

Mám povinnosť uplatňovať DPH. Ako účtujem DPH hosťom?

V prípade, ak máte povinnosť uplatniť DPH k cene dodávok, ktoré poskytujete hosťom, berte
na vedomie, že máte povinnosť vyberať túto DPH od vašich hostí a vykazovať ju
v pravidelných daňových priznaniach k DPH a taktiež odvádzať DPH správcovi dane.
Slovenské daňové priznanie k DPH sa typicky vzťahuje na štvrťročné alebo mesačné
zdaňovacie obdobie a je potrebné ho podať do 25. dňa od konca príslušného zdaňovacieho
obdobia (napr. daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie január je potrebné podať
najneskôr do 25. februára). Daňové priznanie k DPH je možné podávať na štvrťročnej báze,
ak osoba je registrovaná za platiteľa DPH dlhšie ako 12 mesiacov a jej obrat za posledných
12 mesiacov je nižší ako 100 000 EUR. DPH musí byť uhradená v rovnakej lehote, v akej je
povinnosť podať daňové priznanie k DPH.

Zároveň sa môžu od vás vyžadovať určité formality, ako napríklad vystavenie pokladničného
dokladu alebo faktúry vašim hosťom. Viac informácií nájdete tu.

Ďalšie pokyny k podávaniu daňových priznaní nájdete na webovom sídle Finančnej správy
Slovenskej republiky.

Okrem toho môžu existovať požiadavky týkajúce sa uvádzania cien vrátane DPH alebo bez
DPH, aj keď vo všeobecnosti by cena mala zahŕňať DPH. Odporúčame vám, aby ste sa
obrátili na miestneho daňového poradcu a overili si svoje povinnosti týkajúce sa cien a
príslušných náležitostí faktúr.

https://www.financnasprava.sk/en/homepage
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/vyhotovovanie-faktur#PovinnostVyhotovenia
https://www.financnasprava.sk/en/homepage

