
UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) 

z 21. októbra 2015 (*) 

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku 
Súdneho dvora – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 

183 – Vrátenie nadmerného odpočtu DPH – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca 
výpočet úrokov z omeškania pri vrátení nadmerného odpočtu DPH len od uplynutia 

lehoty 10 dní po skončení konania o daňovej kontrole“ 

Vo veci C-120/15, 

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, 
podaný rozhodnutím Krajského súdu v Košiciach (Slovensko) z 25. februára 2015 
a doručený Súdnemu dvoru 9. marca 2015, ktorý súvisí s konaním: 

Kovozber s. r. o. 

proti 

Daňovému úradu Košice, 

SÚDNY DVOR (deviata komora), 

v zložení: sudcovia J. Malenovský, vykonávajúci funkciu predsedu deviatej komory, 
A. Prechal a K. Jürimäe (spravodajkyňa), 

generálna advokátka: J. Kokott, 

tajomník: A. Calot Escobar, 

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálnej advokátky, že vec bude 
rozhodnutá odôvodneným uznesením v súlade s článkom 99 Rokovacieho poriadku 
Súdneho dvora, 

vydal toto 

Uznesenie 

1        Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 183 prvého odseku 
smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane 
z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1, ďalej len „smernica o DPH“). 

2        Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Kovozber s. r. o. (ďalej len 
„Kovozber“) a Daňovým úradom Košice (ďalej len „daňový úrad“) vo veci, v ktorej tento 
úrad zamietol žiadosť Kovozberu o zaplatenie úrokov z omeškania z vráteného 
nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). 

 Právny rámec 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CO0120&qid=1464157975353&from=EN#Footnote*


 Právo Únie 

3        Článok 183 smernice o DPH stanovuje: 

„Ak za dané zdaňovacie obdobie výška odpočítanej dane prevyšuje výšku splatnej 
DPH, členské štáty môžu rozdiel buď preniesť do nasledujúceho obdobia, alebo ho 
vrátiť v súlade s podmienkami, ktoré určia. 

Členské štáty však môžu odmietnuť preniesť alebo vrátiť rozdiel, ak výška nadmerného 
odpočtu predstavuje zanedbateľnú sumu.“ 

 Slovenské právo 

4        Vrátenie nadmerného odpočtu DPH upravuje v slovenskom práve zákon č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Na účely tohto zákona sa pod pojmom „nadmerný 
odpočet“ rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné 
zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie 
okrem dane pri dovoze tovaru. 

5        Podľa § 79 ods. 1 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2008, ak 
v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ 
nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom 
období. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti 
v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný 
odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za 
zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet 
vznikol, alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ 
nebol povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie nasledujúce po 
zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. 

6        Podľa § 79 ods. 2 toho istého zákona, ak daňový úrad v lehote na vrátenie 
nadmerného odpočtu podľa odseku 1 začne kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku 
na vrátenie nadmerného odpočtu, vráti príslušný daňový úrad nadmerný odpočet 
v lehote desiatich dní od skončenia kontroly. 

7        Podľa § 15 ods. 1 prvej vety zákona č. 511/1992 o správne daní a poplatkov 
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení skorších predpisov, 
v znení účinnom do 31. decembra 2011, daňovou kontrolou sa zisťuje alebo preveruje 
základ dane alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo vznik 
daňovej povinnosti a to u daňového subjektu alebo na mieste. 

8        Podľa § 15 ods. 1 tretej vety tohto zákona sa za daňovú kontrolu považuje aj kontrola 
oprávnenosti vrátenia dane alebo kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie 
nadmerného odpočtu podľa osobitného zákona. 

9        § 15 ods. 13 prvá veta uvedeného zákona stanovuje, že daňová kontrola je ukončená 
dňom prerokovania protokolu s kontrolovaným daňovým subjektom alebo jeho 
zástupcom. 

 Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky 

10      Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu a z odpovedi na žiadosť o informácie, ktorá bola 
doručená na Súdny dvor 16. júna 2015, vyplýva, že Kovozber požiadal o vrátenie 



nadmerného odpočtu DPH za mesiac júl 2007 vo svojom daňovom priznaní podanom 
25. augusta 2007. 

11      Daňový úrad začal daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku Kovozberu na 
vrátenie nadmerného odpočtu DPH 14. októbra 2007 a ukončil ju 7. marca 2008 
prijatím rozhodnutia o priznaní tohto nároku. Tento nadmerný odpočet bol vrátený 
13. marca 2008. 

12      Keďže sa Kovozber domnieval, že daňový úrad mal vrátiť nadmerný odpočet už 
25. septembra 2007 a nie až v lehote 10 dní od skončenia daňovej kontroly, podal 
žiadosť, aby mu boli zaplatené úroky z omeškania od 31. dňa po uplynutí lehoty na 
podanie daňového priznania DPH za príslušné obdobie až do dňa vrátenia 
nadmerného odpočtu. 

13      Vzhľadom na to, že jeho žiadosť žalovaná vo veci samej 27. januára 2012 zamietla, 
podal žalobu na vnútroštátny súd. 

14      Podľa uvedeného súdu vnútroštátna právna úprava neupravuje priznanie úrokov 
z omeškania za oneskorené vrátenie nadmerného odpočtu DPH a chýba aj právna 
úprava definujúca okolnosti, za akých sa vrátenie nadmerného odpočtu považuje za 
oneskorené. Okrem iného vysvetľuje, že správca dane ukončí daňovú kontrolu do 
šiestich mesiacov odo dňa jej začatia a môže sa predĺžiť najviac o 6 mesiacov alebo pri 
zahraničných osobách najviac o 12 mesiacov. 

15      Za týchto okolností Krajský súd v Košiciach rozhodol prerušiť konanie a položiť 
Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky: 

„1.      Má sa článok 183 prvý odsek smernice 2006/112/ES, doplnenej smernicou 
2006/138/ES, vykladať tak, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá pri určení 
podmienok pre vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty viaže 
priznanie úrokov z omeškania oneskoreného vrátenia dane z pridanej hodnoty až 
na uplynutie lehoty 10 dní od ukončenia daňovej kontroly na zistenie 
oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu? 

2.      Ak je odpoveď na prvú otázku kladná, prináleží vnútroštátnemu súdu, aby 
v prípade absencie vnútroštátnej právnej úpravy úrokov z omeškania po uplynutí 
10 dní od ukončenia daňovej kontroly, stanovil primeraný právny režim úrokov 
vlastnou úvahou, na základe analógie iuris?“ 

 O prejudiciálnych otázkach 

16      Podľa článku 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak možno odpoveď na 
položenú prejudiciálnu otázku jednoznačne vyvodiť z judikatúry, Súdny dvor môže na 
návrh sudcu spravodajcu po vypočutí generálneho advokáta kedykoľvek rozhodnúť 
formou odôvodneného uznesenia. 

17      Toto ustanovenie je potrebné uplatniť v prejednávanej veci. 

18      Svojimi dvomi otázkami, ktoré treba preskúmať vo vzájomnej súvislosti, sa 
vnútroštátny súd v podstate pýta, či článok 183 prvý odsek smernice o DPH sa má 
vykladať v zmysle, že bráni takej vnútroštátnej úprave, ako je úprava vo veci samej, 
ktorá stanovuje výpočet úrokov z omeškania z vráteného nadmerného odpočtu DPH až 
od uplynutia lehoty 10 dní od skončenia daňovej kontroly. V prípade kladnej odpovede 



chce vnútroštátny súd vedieť, aké sú povinnosti, pokiaľ ide o uplatnenie existujúcich 
vnútroštátnych pravidiel. 

19      Na úvod treba pripomenúť, že hoci článok 183 smernice o DPH nestanovuje 
povinnosť zaplatiť úroky z nadmerného odpočtu DPH, ktorý sa má vrátiť, ani deň, od 
ktorého na tieto úroky vzniká nárok, táto okolnosť sama osebe neumožňuje prijať 
záver, že uvedené ustanovenie sa musí vykladať v tom zmysle, že na podmienky 
stanovené členskými štátmi na vrátenie nadmerného odpočtu DPH sa nevzťahuje 
nijaká kontrola podľa práva Únie (rozsudky Enel Maritsa Iztok 3, C-107/10, 
EU:C:2011:298, body 27 a 28, ako aj Rafinăria Steaua Română, C-431/12, 
EU:C:2013:686, bod 19). 

20      Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že niektoré osobitné pravidlá, ktoré musia 
členské štáty dodržať pri úprave postupov na uplatnenie nároku na vyplatenie 
nadmerného odpočtu DPH, vyplývajú z článku 183 smernice o DPH, vykladaného 
vzhľadom na kontext a všeobecné zásady upravujúce oblasť DPH (pozri rozsudok 
Rafinăria Steaua Română, C-431/12, EU:C:2013:686, bod 21). 

21      Členské štáty musia pri stanovení podmienok vrátenia nadmerného odpočtu DPH 
dbať na to, aby tieto podmienky nespochybňovali zásadu neutrality daňového systému 
DPH tým, že zdaniteľná osoba bude podľa nich povinná v celom rozsahu alebo sčasti 
znášať DPH. Konkrétne, uvedené podmienky musia umožniť, aby mohla byť 
zdaniteľnej osobe za primeraných podmienok vrátená celá suma vyplývajúca 
z nadmerného odpočtu DPH, čo znamená, že vrátenie sa uskutoční v primeranej 
lehote vyplatením finančnej hotovosti alebo porovnateľným spôsobom, pričom prijatý 
spôsob vrátenia nesmie v nijakom prípade pre zdaniteľnú osobu predstavovať žiadne 
finančné riziko (pozri v tomto zmysle rozsudky Komisia/Taliansko, C-78/00, 
EU:C:2001:579, body 33 a 34; Sosnowska, C-25/07, EU:C:2008:395, bod 17; Enel 
Maritsa Iztok 3, C-107/10, EU:C:2011:298, bod 33, Komisia/Maďarsko, C-274/10, 
EU:C:2011:530, bod 45). 

22      Pokiaľ ide o takú vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá podmieňuje povinnosť daňového 
orgánu zaplatiť úroky ukončením konania o daňovej kontrole, Súdny dvor už rozhodol 
rozsudkom Enel Maritsa Iztok 3 (C-107/10, EU:C:2011:298, bod 51), že výpočet úrokov 
dlžných zo strany daňového orgánu, ktorý ako okamih, od ktorého plynie lehota, 
nezobral deň, keď by mal byť nadmerný odpočet DPH obvykle vrátený v súlade so 
smernicou o DPH, je v zásade v rozpore s požiadavkami článku 183 tejto smernice. 

23      V tejto súvislosti Súdny dvor uznal, že členské štáty s cieľom zabezpečiť na svojom 
území správne vyberanie splatnej DPH v plnej výške sú povinné overovať daňové 
priznania zdaniteľných osôb, ich účtovné závierky a ostatné relevantné dokumenty, ako 
aj vypočítať a vybrať dlžnú daň. Z toho vyplýva, že lehota na vrátenie nadmerného 
odpočtu DPH môže byť v zásade predĺžená na účely vykonania daňovej kontroly bez 
toho, aby bolo nutné považovať túto lehotu za neprimeranú, ak toto predĺženie 
neprekračuje medze toho, čo je nevyhnutné na riadne vykonanie tejto daňovej kontroly. 
Súdny dvor však zdôraznil, že keďže zdaniteľná osoba dočasne nemôže disponovať 
finančnými prostriedkami vo výške nadmerného odpočtu DPH, je postihnutá 
hospodárskym znevýhodnením, ktoré by malo byť kompenzované zaplatením úrokov, 
čím je zaručené dodržanie zásady daňovej neutrality (pozri v tomto zmysle rozsudok 
Enel Maritsa Iztok 3, C-107/10, EU:C:2011:298, body 52 a 53). 

24      V súlade s judikatúrou Súdneho dvora, keď dôjde k vráteniu nadmerného odpočtu 
DPH zdaniteľnej osobe po uplynutí primeranej lehoty, zásada neutrality daňového 
systému DPH vyžaduje, aby takto generované finančné straty na ujmu zdaniteľnej 



osoby, ktoré vyplývajú z nemožnosti disponovať s predmetnými peňažnými sumami, 
boli kompenzované zaplatením úrokov z omeškania (pozri rozsudok Rafinăria Steaua 
Română, C-431/12, EU:C:2013:686, bod 23, a uznesenie Delphi Hungary 
Autóalkatrész Gyártó, C-654/13, EU:C:2014:2127, bod 32). 

25      Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že podľa uplatniteľnej vnútroštátnej 
právnej úpravy vo veci samej sa nadmerný odpočet DPH musí v zásade vrátiť 
zdaniteľnej osobe v lehote 30 dní od podania daňového priznania DPH. V prípade 
začatia daňovej kontroly sa môže táto lehota predĺžiť na 6 mesiacov s možnosťou jej 
predĺženia o 6 mesiacov alebo dokonca 12 mesiacov pre zahraničné zdaniteľné osoby. 
Nadmerný rozpočet sa podľa § 79 ods. 2 zákona č. 222/2004 o DPH vráti v lehote 10 
od skončenia tejto kontroly. 

26      Treba však konštatovať, že taká vnútroštátna právna úprava nie je v súlade 
s požiadavkami vyplývajúcimi zo zásady daňovej neutrality pripomenutej v bode 21 
tohto uznesenia, podľa ktorej vrátenie nadmerného odpočtu DPH sa musí uskutočniť 
v primeranej lehote, keďže v prípade začatia daňovej kontroly má za následok 
zadržanie finančných prostriedkov zodpovedajúce nadmernému odpočtu DPH 
zdaniteľnej osobe počas podstatného obdobia, ktoré môže byť šesť- až dvanásťkrát 
dlhšie, ako je zdaňovacie obdobie jedného mesiaca. 

27      Právna úprava, ktorá ponecháva daňovým orgánom možnosť začať daňovú kontrolu 
kedykoľvek, dokonca aj tesne pred uplynutím lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu 
DPH, čím umožňuje značné predĺženie lehoty na toto vrátenie, nielenže vystavuje 
zadaniteľnú osobu finančným nevýhodám, ale navyše zdaniteľná osoba nemôže 
predvídať dátum, od ktorého môže disponovať finančnými prostriedkami vo výške 
sumy nadmerného odpočtu DPH, čo pre ňu predstavuje ďalšiu záťaž (pozri v tomto 
zmysle rozsudok Enel Maritsa Iztok 3, C-107/10, EU:C:2011:298, body 56 a 57). 

28      Z uvedeného vyplýva, že zdaniteľné osoby, ako je žalobkyňa vo vnútroštátnom 
konaní, ktorej bol vrátený nadmerný odpočet DPH po skončení daňovej kontroly, ktorej 
dĺžka presiahla primeranú lehotu, majú podľa práva Únie nárok na zaplatenie úrokov 
z omeškania. 

29      Ako však vyplýva z judikatúry citovanej v bode 22 tohto uznesenia, pri výpočte úrokov 
sa musí zobrať do úvahy ako počiatočný okamih deň, keď by mal byť nadmerný 
odpočet DPH v súlade so smernicou o DPH obvykle vrátený. 

30      Pokiaľ ide o povinnosti vnútroštátneho súdu v súvislosti s aplikáciou svojho 
vnútroštátneho práva, treba pripomenúť, že v prípade chýbajúcich právnych predpisov 
Európskej únie v danej oblasti prináleží vnútroštátnemu právnemu poriadku každého 
členského štátu stanoviť podmienky, za akých sa majú zaplatiť úroky z omeškania. 
Tieto podmienky však musia rešpektovať zásady ekvivalencie a efektivity, teda nesmú 
byť nevýhodnejšie ako podmienky pri podobných nárokoch založených na 
ustanoveniach vnútroštátneho práva, ako ani stanovené takým spôsobom, aby 
prakticky znemožnili výkon práv priznaných právnym poriadkom Únie alebo tento 
výkon nadmerne sťažili (uznesenie Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó, C-654/13, 
EU:C:2014:2127, bod 35 a citovaná judikatúra). 

31      Vnútroštátny súd v odpovedi na žiadosť Súdneho dvora o informácie uviedol, že hoci 
slovenské právo upravuje úroky z omeškania v prípade vrátania preplatkov na dani 
alebo neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, nestanovuje bližšie 
podmienky, za akých sa tieto úroky vyplácajú. 



32      Keďže Súdny dvor v každom prípade nie je príslušný na to, aby v konkrétnom prípade 
vykladal vnútroštátne právo ani aby uplatnil pravidlo Únie (pozri najmä rozsudok 
Ioannis Katsivardas – Nikolaos Tsitsikas, C-160/09, EU:C:2010:293, bod 24), prináleží 
vnútroštátnemu súdu, ktorý má ako jediný priame poznatky o procesných podmienkach 
žalôb o náhradu uplatňovaných voči štátu, overiť, či vo veci, v ktorej koná, boli 
dodržané zásady ekvivalencie a efektivity, a prípadne zabezpečiť, aby sa dodržali. 
Vzhľadom na to, že vnútroštátny súd je v rámci svojej právomoci poverený uplatňovať 
ustanovenia práva Únie, má povinnosť zabezpečiť ich plný účinok (pozri v tomto 
zmysle uznesenie Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó, C-654/13, EU:C:2014:2127, 
body 37 a 38 a citovanú judikatúru). 

33      Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba na položené otázky odpovedať tak, že 
článok 183 prvý odsek smernice o DPH sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej 
vnútroštátnej právnej úprave, ako je vo veci samej, ktorá upravuje výpočet úrokov 
z omeškania pri vrátení nadmerného odpočtu DPH až od uplynutia lehoty 10 dní po 
skončení daňovej kontroly. 

 O trovách 

34      Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom 
konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou 
postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento 
vnútroštátny súd. 

Z týchto dôvodov Súdny dvor (deviata komora) rozhodol takto: 

Článok 183 prvý odsek smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 
o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že 
bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, ako je vo veci samej, ktorá upravuje 
výpočet úrokov z omeškania pri vrátení nadmerného odpočtu DPH až od 
uplynutia lehoty 10 dní po skončení daňovej kontroly. 

Podpisy 

 


