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ROZSUDOK

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky
Valašikovej, PhD. a členov senátu JUDr. Juraja Vališa, LL.M. a prof. JUDr. PhDr. Petra Potáscha,
PhD., v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): O X Y N , s. r. o., so sídlom Železničná 2, 044 14 Čaňa,
zastúpený  advokátskou  kanceláriou  JUDr.  Marián  Prievozník,  PhD.,  advokát,  s.  r.  o.,  so  sídlom
Krmanova  1,  040  01  Košice,  proti  žalovanému:  Finančnému  riaditeľstvu  Slovenskej  republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 100130298/2017 zo
dňa 20.01.2017, konajúc o kasačnej sťažnosti žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č.k.
8S/97/2019-19 zo dňa 16.01.2020, takto

r o z h o d o l :

Kasačná sťažnosť sa zamieta.

Účastníkom konania sa nárok na náhradu trov kasačného konania n e p r i z n á v a . 

O d ô v o d n e n i e

I.
Konanie pred správnym súdom

1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom č.k. 8S/97/2019-19 zo
dňa 16.01.2020 zamietol postupom podľa § 190 zákona č. 162/2016 Z.z. Správny súdny poriadok
(ďalej len „SSP“) žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného
č. 100130298/2017 zo dňa 20.01.2017, ktorým žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o
správe  daní  (daňový  poriadok)  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  „Daňový
poriadok“)  potvrdil  rozhodnutie  Daňového  úradu  Košice  (ďalej  len  „správca  dane“)  č.
104206450/2016 zo dňa 02.11.2016, ktorým tento postupom podľa § 68 ods. 5 a 6 Daňového poriadku
určil  žalobcovi  rozdiel  na  dani  z  pridanej  hodnoty  za  zdaňovacie  obdobie  marec  2012  v  sume
13.253,50 eura.

2. Dôvodom zamietavého rozhodnutia krajského súd bolo zistenie, že žalobca nepreukázal splnenie
zákonných podmienok uvedených v § 49 ods. 1 a ods. 2 písm. a/ a § 51 ods. 1 písm. a/ zákona č.



222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z.z.“) na odpočítanie dane z
posudzovaného  obchodu  deklarovaného  na  faktúre  s  interným  číslom  DF5512512,  č.  faktúry
dodávateľa  6120100552 zo  dňa  23.03.2012 na celkovo fakturovanú sumu 79.521,02  eura,  z  toho
základ dane 66.267,52 eura a 20% daň v sume 13.253,50 eura, predmetom ktorého bol nákup sóje od
tuzemského dodávateľa spoločnosti Podtatranská hydina, a.s., so sídlom, IČO: 31 651 682.

3. Vo vzťahu k žalobcom prezentovaným žalobným bodom uplatneným v správnej žalobe krajský súd
v prvom rade konštatoval nedôvodnosť námietky nedodržania procesnej lehoty na vykonanie daňovej
kontroly v zmysle § 46 ods. 10 Daňového poriadku. Z administratívneho spisu mal krajský súd za
preukázané, že daňová kontrola bola začatá dňa 17.07.2012 a skončená dňa 01.02.2016 doručením
protokolu o daňovej  kontrole žalobcovi,  pričom výkon daňovej  kontroly bol  prvýkrát  prerušený v
období od 21.06.2013 do 19.09.2014 a druhýkrát od 30.09.2014 do 25.01.2016. Po vylúčení oboch
období prerušení daňových kontrol celková doba výkonu daňovej kontroly neprekročila jeden rok.
Obe prerušenia daňových kontrol boli žalobcovi riadne oznámené a preto ani skutočnosť, že žalovaný,
ako aj správca dane opomenuli vo svojich rozhodnutiach zmieniť dobu prvého prerušenia, nemalo to
za následok podstatné porušenie ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré by malo
mať za následok vydanie nezákonného rozhodnutia podľa § 191 ods. 1 písm. g/ SSP.

4.  V  súvislosti  s  prvým  prerušením  daňovej  kontroly  od  21.06.2013  do  19.09.2014  ktoré  bolo
dôsledkom  dožiadania  správcu  dane  o  medzinárodnú  výmenu  informácií  (MVI)  krajský  súd
konštatoval, že v čase podania žiadosti o MVI prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej
republiky,  správca  dane  nemôže  predikovať,  aké  zistenia  vzídu  z  MVI  a  či  ich  použije  vo
vyrubovacom  konaní.  Týmto  postupom  sa  sleduje  získanie  poznatkov  v  rámci  daňovej  kontroly,
pričom až  po  jej  ukončení  správca  dane  dospeje  k  záveru,  aké  zistenia  z  MVI  môže  použiť  vo
vyrubovacom  konaní.  Správca  dane  rozhodnutím  č.  9801402/5/2957070/2019  z  20.06.2013  od
21.06.2013 prerušil daňovú kontrolu DPH za zdaňovacie obdobie marec 2012 u žalobcu z dôvodu, že
Finančné riaditeľstvo SR požiadalo orgány daňovej správy Poľskej republiky o MVI žiadosťami č.
9800422/5/356178/2012/Bon a č. 9800402/5/3563254/2012/Bon zo dňa 30.11.2012. Žiadosti o MVI
sa týkali dodania a nadobudnutia tovaru od poľských daňových subjektov Zeta Oil Sp.o.o. a daňového
subjektu  FIRMA HANDLOWO -  PRODUKCYNA „BARBARA“  Spz.o.o.  Správca  dane  obdržal
čiastočné  a  konečné  odpovede na dožiadanie  v  rámci  MVI dňa  04.03.2013,  01.08.  a  24.09.2014,
pričom  následne  oznámil  žalobcovi,  že  dôvody  prerušenia  daňovej  kontroly  zanikli  a  v  daňovej
kontrole sa pokračuje od 19.09.2014. V protokole z daňovej kontroly u žalobcu za zdaňovacie obdobie
marec 2012 č. 102465485/2016 z 01.02.2016 sa konštatuje, že správca dane na základe dožiadania o
medzinárodnú výmenu informácií nezistil porušenia ustanovení zákona č. 222/2004 Z.z. 

5. K samotnému nepriznaniu nároku na odpočítanie dane z pridanej hodnoty krajský súd konštatoval,
že žalovaný, ako ani správca dane nespochybnili  dodanie tovaru - sóje žalobcovi,  pričom samotné
dodanie tovaru potvrdil aj deklarovaný dodávateľ, spoločnosť Podtatranská hydina, a.s.. Vykonaným
dokazovaním správcu dane však nebolo preukázané, že by dodávateľ tovaru nadobudol predmetný
tovar od obchodnej spoločnosti SEBRIM TRADE, s.r.o, pretože táto nevykonávala reálnu ekonomickú
činnosť, v dôsledku čoho preto ani obchodná spoločnosť Podtatranská hydina, a.s. nemohla predmetný
tovar dodať žalobcovi. Samotná materiálna existencia tovaru, ohľadne ktorého dochádza k uplatneniu
odpočtu dane z pridanej hodnoty ešte nezakladá právo na odpočítanie DPH. V tomto smere krajský
súd poukázal na rozhodovaciu prax najvyššieho súdu, v ktorom prezentoval rovnaký právny názor,
napríklad sp. zn. 5Sžf/17/2011 zo dňa 23.02.2012 alebo sp. zn. 8Sžf/27/2011 zo dňa 26.04.2012.

6. K námietke žalobcu, že mu žalovaný nepreukázal vedomosť o tom, že predstavitelia spoločnosti
Podtatranská hydina, a.s. objednávali tovar okrem iného aj v Poľskej republike s použitím rôznych
nárazníkových subjektov upriamil pozornosť na CMR nákladné listy predložené samotným žalobcom.
Z týchto jednoznačne vyplynulo, že tovar bol prepravený priamo z Poľska na Slovensko na miesto
vykládky v sídle žalobcu, ktorý však potvrdil aj dodací list, podľa ktorého mal byť tovar vyskladnený
zo skladu spoločnosti Podtatranská hydina, a.s. v Kežmarku. Z administratívnych spisov však vyplýva,
že na viacerých nákladných listoch CMR, kde bolo miestom vyskladnenia tovaru sídlo žalobcu, bola
ako odoberateľ uvedená spoločnosť SEBRIM TRADE s.r.o. (Mirbes, s.r.o.). Z uvedeného bolo možné



vyvodiť vedomosť žalobcu o účasti spoločnosti Mirbes, s.r.o. v reťazci dodávateľov a odoberateľov
tohto tovaru.

7. Vo vzťahu k námietke žalobcu, ktorý tvrdil, že k predmetnému tovaru nadobudla vlastnícke právo
priamo  spoločnosť  Podtatranská  hydina,  a.s.,  pretože  jej  zamestnanec  konal  v  mene  spoločnosti
SEBRIM TRADE, s.r.o., resp. iba predstieral toto oprávnenie, hoci na to nebol oprávnený, krajský súd
konštatoval, že úlohou správcu dane nebolo skúmať otázku vlastníctva tovaru, ale zisťovať splnenie
zákonných  podmienok  pre  odpočítanie  dane  z  pridanej  hodnoty  za  dodanie  282,51  ton  sóje  od
dodávateľa Podtatranská hydina, a.s. za situácie, keď vykonaným dokazovaním nebolo preukázané,
aby Podtatranská hydina, a.s. nadobudla predmetný tovar od obchodnej spoločnosti SEBRIM TRADE,
s.r.o.

8. K žalobnej námietke o zohľadnení skutkových zistení vyplývajúcich z daňovej kontroly vykonanej
v spoločnosti Podtatranská hydina, a.s. s protokolom, z ktorej nebol oboznámený, ako aj z výpovedí
svedkov E. Y. a Y.. T. V., ktorí neboli vypočutí v rámci daňového konania vo veci žalobcu poukázal
krajský súd na ustanovenie § 24 ods. 4 Daňového poriadku, v súlade s ktorým postupoval aj správca
dane.  Dodal,  že  žalobcovi  pritom nesvedčali  práva  podľa  §  45  Daňového  poriadku vo  vzťahu k
daňovej kontrole vykonávanej u iného daňového subjektu. 

9. Za nedôvodnú vyhodnotil krajský súd aj námietku, že bola žalobcovi pričítaná zodpovednosť za
konanie iného daňového subjektu.  Správca dane iba poukázal  na svoje zistenia,  podľa ktorých zo
strany obchodnej spoločnosti SEBRIM TRADE, s.r.o. nemohlo dôjsť k dodaniu tovaru pre spoločnosť
Podtatranská hydina, a.s. v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. a preto následne nemohlo ani
dôjsť k dodaniu uvedeného tovaru dodávateľom Podtatranská hydina, a.s. pre žalobcu. 

II.
Kasačná sťažnosť, vyjadrenie

10. Voči rozsudku krajského súdu podal žalobca (ďalej len „sťažovateľ“) včas kasačnú sťažnosť z
dôvodov podľa § 440 ods. 1 písm. g/ a h/ SSP, navrhujúc napadnutý rozsudok zrušiť a vec krátiť
krajskému súdu na ďalšie konanie. 

11. Krajský súd podľa jeho názoru mal naplniť sťažnostný dôvod podľa § 440 ods. 1 písm. g/ SSP
tým, že nesprávne právne posúdil otázku dĺžky daňovej kontroly, keď sa pri rozhodovaní nezaoberal
otázkou, či boli splnené podmienky na prerušenie daňovej kontroly v súlade s § 61 ods. 1 Daňového
poriadku a či sa v nej pokračovalo po tom, čo pominuli dôvody jej prerušenia v súlade s § 61 ods. 4
Daňového poriadku,  resp.  či  správca dane neprerušil  daňovú kontrolu účelovo.  Sťažovateľ pritom
namietal, že splnenie podmienok je sporné nie len s ohľadom na skutočnosť, že správca dane pristúpil
k prerušeniu konania 26 dní pred uplynutím zákonnej lehoty, ale aj vzhľadom k tomu, že sám žalovaný
uviedol,  že  „zdaniteľné  obchody,  ktorých  sa  prvé  prerušenie  kontroly  týkalo,  nie  sú  predmetom
napadnutého rozhodnutia“. Sťažovateľ mal za to, že pokiaľ prerušenie daňovej kontroly nesúviselo s
rozhodnutím  správneho  orgánu,  potom  také  prerušenie  nemôže  byť  považované  za  dôvodné.  V
dôsledku  uvedeného  by  potom protokol  vyhotovený  z  takejto  daňovej  kontroly  nebol  zákonným
dôkazom.

12. V súvislosti s konštatovaním krajského súdu o zaťažení žalobcu dôkazným bremenom poukázal
sťažovateľ  na  rozsudok  najvyššieho  súdu  sp.  zn.  3Sžf/1/2011,  z  ktorého  s  konkretizáciou  na
predmetnú vec vyvodil, že ako daňový subjekt vykonal všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby v
daňovom konaní preukázal naplnenie podmienok podľa § 49 ods. 2 aj § 51 zákona č. 222/2004 Z. z.,
teda preukázal, že mu bol dodaný tovar, ktorý následne použil na dodávky tovarov ako platiteľ DPH.
Na unesenie dôkazného bremena predložil štandardné dôkazné prostriedky, ktoré mal k dispozícii, t.j.
faktúry, dodacie listy a CMR doklady týkajúce sa prepravy tovaru. Dôvod, pre ktorý bolo vydané
napadnuté rozhodnutie žalovaného sa však netýkalo rozsahu dôkazného bremena žalobcu, ale vlastnej
zisťovacej činnosti správcu dane, ktorý zistil, že v reťazci, ktorý predchádzal dodaniu tovaru žalobcovi
sa  nachádzal  tzv.  nárazník  a  zmiznutý  obchodník  -  spoločnosť  Mirbes,  s.r.o.  (ktorá  v  období  od



01.08.2012 podniká pod obchodným menom SEBRIM TRADE s.r.o.).  Skutočnosti  relevantné pre
daňové  konanie,  ktoré  sa  týkajú  spoločnosti  SEBRIM TRADE s.r.o.,  však  nemôžu  tvoriť  súčasť
dôkazného bremena žalobcu, ktorý so spoločnosťou neobchodoval a o jej neexistencii nemal žiadnu
vedomosť.

13.  K  namietanému  nadobudnutiu  tovaru  sťažovateľ  argumentoval,  že  dodanie  tovaru  subjektom
uvedeným na faktúre č. DF 5512512 zo dňa 23.03.2012 bolo preukázané nielen faktúrami a dodacími
listami, ale predovšetkým závermi daňových kontrol a kriminálneho vyšetrovania. Mali to byť pritom
práve  zamestnanci  a  iní  predstavitelia  spoločnosti  Podtatranská  hydina,  a.s.  (konkrétne  člen
predstavenstva p. Janoščík), ktorí v Poľsku tovar objednali a zaplatili, aby s ním ďalej obchodovali na
Slovensku.  Žalobca si  tento  tovar  potom objednal  od  dodávateľa  Podtatranská  hydina,  a.s.,  ktorý
zabezpečoval všetky záležitosti s tovarom. V tejto súvislosti poukázal aj na otázku vlastníckeho práva
k  tovaru,  keď  mal  za  to,  že  ho  reálne  nadobudla  spoločnosť  Podtatranská  hydina,  a.s.  a  nie
nárazníkový subjekt Mirbes, s.r.o., aj keď to formálne deklarovala. 

14.  Záverom namietal  odklon o rozhodovacej  praxe kasačného súdu,  keď krajský súd rozhodol v
rozpore s vyššie prezentovaným rozsudkom najvyššieho súdu sp. zn. 3Sžf/1/2011 (R1/2011), ako aj
rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora zo dňa 12.01.2006, vo veci spojeného konania C-354/03,
C-355/03 a C-484/03 ako aj uznesenia zo dňa 06.2.2014 vo veci č. C-33/13.

15.  Ku kasačnej  sťažnosti  sa vyjadril  na výzvu krajského súdu žalovaný, ktorý zotrval  na svojom
skoršom vyjadrení k žalobe a navrhol kasačnú sťažnosť zamietnuť ako nedôvodnú.

III.
Konanie na kasačnom súde

16. Prejednávaná vec bola dňa 02.11.2020 predložená Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, ako
súdu  príslušnému  na  konanie  a  rozhodnutie,  podľa  právnej  úpravy  účinnej  k  danému  dňu.  Na
Najvyššom súde Slovenskej republiky bola vec náhodným výberom pridelená na rozhodnutie senátu
8Sžfk pod sp. zn.: 8Sžfk/94/2020. S účinnosťou ku dňu 01.08.2021 (§ 101e ods. 1 zákona č. 757/2004
Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) začal svoju právomoc vykonávať Najvyšší
správny  súd  Slovenskej  republiky,  pričom  k  tomuto  dňu  prešiel  z  Najvyššieho  súdu  Slovenskej
republiky na Najvyšší  správny súd Slovenskej  republiky výkon súdnictva vo všetkých veciach,  v
ktorých je od 01.08.2021 daná právomoc Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (čl. 154g
ods. 4 a 6 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 101e ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov). Prejednávaná vec bola preto zo zákonných dôvodov podľa
predchádzajúcej  vety  -  dňa  01.08.2021,  náhodným výberom pridelená  na  rozhodnutie  kasačnému
senátu 4S Najvyššieho správneho súdu Slovenskej  republiky,  ktorý o nej  rozhodol pod pôvodnou
spisovou značkou. 

17. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ako súd kasačný podľa § 21 písm. a/ SSP v spojení s §
438 ods. 2 SSP, po tom, čo zistil, že kasačná sťažnosť bola podaná riadne a včas (§ 443 SSP a § 444
SSP), oprávnenou osobou na podanie kasačnej sťažnosti (§ 442 SSP), smeruje proti rozhodnutiu, proti
ktorému je kasačná sťažnosť prípustná (§ 439 SSP), kasačná sťažnosť má predpísané náležitosti (§ 445
ods. 1 SSP a § 57 SSP), preskúmal napadnuté rozhodnutie z dôvodov a v rozsahu uvedenom v podanej
kasačnej  sťažnosti  podľa § 440 SSP,  § 441 SSP a § 453 SSP a postupom podľa § 455 SSP bez
nariadenia pojednávania dospel k záveru, že kasačná sťažnosť sťažovateľa nie je dôvodná.

18. Predmetom kasačnej sťažnosti bol rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. k. 8S/97/2019-19 zo
dňa  16.01.2020,  ktorým  správny  súd  zamietol  žalobu,  ktorou  sa  sťažovateľ  domáhal  zrušenia
rozhodnutia  žalovaného  100130298/2017  zo  dňa  20.01.2017  potvrdzujúceho  prvostupňové
rozhodnutie správcu dane.

IV.
Právne predpisy a právne názory kasačného súdu



19. Podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.

20. Podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH právo odpočítať daň z tovaru alebo služby vzniká platiteľovi v
deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

21. Podľa § 49 ods. 2 písm. a/ zákona o DPH platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť,
daň z tovaru a služieb, ktorú použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa
odsekov  3  a  7.  Platiteľ  môže  odpočítať  daň,  ak  je  daň  voči  nemu uplatnená  iným platiteľom v
tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané.

22. Podľa § 51 ods. 1 písm. a/ zákona o DPH právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ
uplatniť, ak pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a/ má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa §
71.

23. Podľa § 3 ods. 1 Daňového poriadku pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pri tom na zachovávanie práv a právom
chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb.

24. Podľa § 3 ods. 3 Daňového poriadku správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý
dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na všetko, čo pri správe
daní vyšlo najavo.

25. Podľa § 24 ods. 1 Daňového poriadku daňový subjekt preukazuje 
a) skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v
daňovom priznaní alebo iných podaniach, ktoré je povinný podávať podľa osobitných predpisov, 
b) skutočnosti, na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňovej kontroly alebo
daňového konania,
c) vierohodnosť, správnosť a úplnosť evidencie a záznamov, ktoré je povinný viesť.

26.  Podľa  §  24  ods.  2  Daňového  poriadku  správca  dane  vedie  dokazovanie,  pričom  dbá,  aby
skutočnosti nevyhnutné na účely správy daní boli zistené čo najúplnejšie a nie je pritom viazaný iba
návrhmi daňových subjektov.

27. Podľa § 46 ods. 10 prvej vety Daňového poriadku, lehota na vykonanie daňovej kontroly je najviac
jeden rok odo dňa jej začatia. Na prerušenie daňovej kontroly sa primerane použije § 61. 

28.  S  ohľadom  na  vymedzenie  kasačných  bodov  pristúpil  kasačný  súd  k  preskúmaniu  rozsudku
krajského súdu, ako aj konania, ktoré mu predchádzalo, skúmal aj napadnuté rozhodnutia žalovaného
a konanie  mu predchádzajúce najmä z  toho pohľadu,  či  sa  správny súd  vysporiadal  so  všetkými
zásadnými  námietkami  uvedenými  v  žalobe  a  z  takto  vymedzeného  rozsahu,  či  správne  posúdil
zákonnosť a správnosť napadnutého rozhodnutia. Po oboznámení sa s obsahom administratívneho ako
aj  súdneho spisu  dospel  k  názoru,  že  nezistil  dôvod,  pre  ktorý by sa  mal  odchýliť  od logických
argumentov  a  relevantných  právnych  záverov  krajského  súdu,  ktorého  odôvodnenie  obsiahnuté  v
napadnutom rozsudku  vytvára  dostatočný  podklad  pre  vyslovenie  zamietavého  výroku  o  podanej
správnej žalobe. 

29.  Sťažovateľ  v  zásade  zrekapituloval  tie  isté  námietky  ktoré  skôr  uplatnil  v  podanej  žalobe,  s
ktorými sa však už krajský súd v odôvodnení rozsudku náležite vysporiadal. Na potvrdenie správnosti
záverov  krajského  súdu  v  podstatných  otázkach  kasačný  súd  nad  rámec  tam  uvedeného  dodáva
nasledovné.

30. Námietky sťažovateľa týkajúce sa dĺžky prerušení daňovej kontroly vyhodnotil kasačný súd ako
účelové.  V prvom  rade,  napriek  jeho  zjavnej  vedomosti  o  oboch  prerušeniach  daňovej  kontroly
(pričom  táto  skutočnosť  vyplýva  z  administratívneho  spisu  a  žalobca  svoju  vedomosť  nijakým



spôsobom nerozporoval), v žalobe namietal iba postup správcu dane vo vzťahu k druhému prerušeniu
30.09.2014 do 25.01.2016.  Nie  je potom na mieste vyčítať krajskému súdu,  že ten sa  nezaoberal
dôvodmi a splnením podmienok prvého prerušenia daňovej kontroly, od 21.06.2013 do 19.09.2014.
Kasačný  súd  nemôže  opomenúť,  že  sťažovateľ  jeho  výhrady  k  prerušeniam  daňovej  kontroly
nezmienil  ani  v  priebehu  administratívneho  konania.  V  kasačnej  sťažnosti  navyše  vyzdvihuje
nedôvodnosť prvého prerušenia daňovej kontroly vyplývajúcu z vyjadrenia žalovaného k žalobe zo
dňa 05.04.2017, podľa ktorého „zdaniteľné obchody, ktorých sa prvé prerušenie kontroly týkalo, nie
sú predmetom napadnutého rozhodnutia“, avšak to vytrháva z kontextu, bez súčasného zohľadnenia
ďalších skutočností uvedených tak orgánmi verejnej správy, ako aj krajským súdom. Sťažovateľ ako
keby ignoroval, že mu bolo náležite ozrejmené, že v rámci daňovej kontroly príslušného zdaňovacieho
obdobia mesiaca marec 2012, správca dane nepreveroval iba zdaniteľné obchody medzi žalobcom a
deklarovaným dodávateľom, spoločnosťou Podtatranská hydina a.s., ale zameral sa na preverenie aj
iných  zdaniteľných  obchodov,  v  súvislosti  s  ktorými  bola  kontrola  prvýkrát  prerušená,  avšak  s
výsledkom, že správca dane nezistil  porušenie ustanovení  zákona č.  222/2004 Z.  z.  v súvislosti  s
odpočítaním DPH. Správne boli preto závery krajského súdu, že správca dane nemôže predikovať, či z
odpovedí  získaných  v  rámci  MVI  zistí  relevantné  skutočnosti  v  tom  zmysle,  či  zistí  porušenie
ustanovení  zákona  č.  222.2004 Z.z.,  v  dôsledku čoho bude  musieť  svoje  zistenia  zohľadniť  aj  v
konečnom  rozhodnutí.  V  opačnom  prípade  na  to  nie  je  daný  dôvod.  Iná  situácia  by  bola  daná
samozrejme za predpokladu, že by správca dane preveroval dodávateľov, ktorí v priebehu príslušného
zdaňovacieho obdobia so žalobcom žiadne zdaniteľné obchody neuzavreli, čo však nebol predmetný
prípad.  Správca  dane  zároveň  nemohol  prerušiť  daňovú  kontrolu  iba  vo  vzťahu  k  určitej  časti
preverovania zdaniteľných obchodov a v ostatnej časti v daňovej kontrole pokračovať, pretože takýto
postup mu zo zákona neprináleží. Námietku sťažovateľa v tejto otázke preto vyhodnotil kasačný súd
za nedôvodnú.

31.  Kasačný  súd  sa  zásadne  stotožňuje  aj  s  odôvodnením  krajského  súdu  v  časti  týkajúcej  sa
dôkazného  bremena  a  jeho  prenosu  medzi  správcom  dane  a  daňovým  subjektom,  z  ktorého
vyplývajúce závery sú plne v súlade s konštantne judikovanou praxou kasačného súdu. 

32. Účinné uplatnenie práva na odpočítanie dane v zmysle § 49 až 51 zákona č. 222/2004 Z.z. je
naviazané na kumulatívne splnenie obligatórne stanovených podmienok, pričom nesplnenie čo i len
jednej  z nich vylučuje  priznanie  nároku.  Text  zákona zároveň jasne deklaruje,  že z  vymedzených
podmienok neexistuje výnimka. Odpočítanie dane z pridanej hodnoty nenastáva ex lege, ale je iba
právom platiteľa tejto dane, ktoré je spojené s dôkaznou povinnosťou daňového subjektu a následnou
verifikáciou zo strany správcu dane. 

33. Reálne dodanie tovaru alebo služby, v súvislosti s ktorou vznikla daňová povinnosť, predstavuje
esenciálnu  podmienku  účinného  uplatnenia  práva  na  odpočítanie  dane.  Platiteľ  dane  musí  vedieť
preukázať,  že  pri  dodaní  tovaru  vznikla  daňová  povinnosť  tak  z  formálnej,  ako  aj  z  materiálnej
stránky, pričom obe sa vzájomne podmieňujú a doplňujú. Formálnu stránku preukazuje platiteľ dane
spravidla vystavenými faktúrami, uzavretými zmluvami, preberacími listami a podobne. Preukázanie
materiálnej  stránky dodania závisí  od povahy tovaru alebo služby,  no v zásade ju daňový subjekt
preukazuje inými dôkaznými prostriedkami ako svojim účtovníctvom.

34. V zmysle vyššie uvedeného je úlohou správcu dane pri posudzovaní opodstatnenosti uplatnených
nárokov na odpočítanie DPH vychádzať nielen z daňových dokladov predložených platiteľom, ale aj
zo  zistení,  či  predloženým  dokladom  neabsentuje  materiálny  podklad.  V  prípade,  ak  zdaniteľné
plnenie  podľa  faktúry  nie  je  uskutočnené  dodávateľom  na  nej  uvedeným,  potom  len  formálna
existencia faktúry, ako aj preukazovanie zaplatenia týchto súm pokladničnými alebo inými dokladmi a
existencia iných listinných dôkazov nie sú predpokladom pre odpočítanie dane v zmysle zákona o
DPH. 

35. Krajský súd správne poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn.
2Sžf/4/2009 zo dňa 23.06.2010 v spojení s rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k.
III.ÚS 78/2011-17 zo dňa 23.02.2011,  z  odôvodnenia  ktorého vyplýva „...dôkazné bremeno je  na



daňovom subjekte - žalobcovi, primárne je nevyhnutné uniesť dôkazné bremeno na strane dôkazného
subjektu - žalobcu, ktorý disponuje svojím právom uplatniť si za zákonom ustanovených a splnených
podmienok nárok na odpočet  dane z pridanej  hodnoty,  je iniciátorom odpočítania dane z pridanej
hodnoty a ktorý si aj tento nárok uplatnil, preto je jeho povinnosťou preukázať, že nárok si uplatňuje
odôvodnene, za zákonom stanovených podmienok. Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na
následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom. Ak daňový subjekt,
na ktorom leží dôkazné bremeno, svoje tvrdenia spoľahlivo nepreukáže, nemôže byť nárok na odpočet
dane z pridanej  hodnoty uznaný ako oprávnený...“.  Podobný právny názor vyplýva aj  z rozsudku
Najvyššieho  súdu  Slovenskej  republiky  sp.  zn.  8Sžf/19/2015  zo  dňa  23.02.2017,  podľa  ktorého
„...Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a
služieb zaťažuje daňový subjekt.  Preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa
súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje
odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má náležitosti účtovného dokladu a je riadne
zaúčtovaný  v  zmysle  zákona  o  účtovníctve,  ešte  nie  je  dôkazom  o  tom,  že  daňový  subjekt  je
oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu...“.

36.  Pokiaľ  sťažovateľ  argumentoval  závermi  vyjadrenými  v  rozsudku  najvyššieho  súdu  sp.  zn.
3Sžf/1/2011,  tieto  je  možné  aplikovať  len  v  prípade,  ak  by  sa  dodávka  tovaru  alebo služieb  bez
akýchkoľvek pochybností uskutočnila. V prejednávanom prípade však bolo dokazovaním zistené, že k
uskutočneniu  dodaných služieb uvedených na  faktúre  nemohlo dôjsť  spôsobom,  akým to žalobca
deklaroval . Prejednávaná vec sa týka na rozdiel od veci vedenej pod sp. zn. 3Sžf/1/2011, skutkového
stavu a preukázania samotnej existencie zdaniteľného plnenia. V konaní podľa názoru kasačného súdu
neboli naplnené skutočnosti pre presun dôkazného bremena na správcu dane v zmysle výkladových
princípov zo zmieneného rozsudku najvyššieho súdu a to práve z dôvodu nepreukázania reálnosti
zdaniteľného plnenia.

37. Kasačný súd mal za preukázané, že žalovaný, ako aj správca dane pri výkone daňovej kontroly,
ako aj  vo vyrubovacom konaní,  vyhodnotili  všetky dôkazy a  zistené skutočnosti  rozhodujúce pre
správne určenie dane v ich vzájomnej súvislosti a prihliadli na všetko, čo v daňovom konaní vyšlo
najavo. Správca dane viedol dokazovanie s cieľom preveriť reálnosť obchodu deklarovaného faktúrou,
snažil sa úplne a presne zistiť skutkový stav veci tým, že si zaobstaral pri výkone daňovej kontroly
nevyhnutné podklady a  dôkazy týkajúce sa celého reťazca.  Správca dane nevykonal  iba formálnu
kontrolu dokladov,  ale  zameral  sa  predovšetkým na vecné plnenie,  a  to  vo  všetkých vzájomných
súvislostiach. Najvyšší súd sa stotožňuje so záverom žalovaného, že obchodné transakcie deklarované
v predloženej faktúre sa neuskutočnili  v rozsahu a spôsobom tam uvedeným. Všetky takto zistené
skutočnosti  preukazujú  nesplnenie  zákonných  podmienok  pre  odpočítanie  dane.  Z  vykonaného
šetrenia  totiž  vyplynulo,  že  zrejmé pochybnosti  o  reálnosti  dodania  tovaru sa  objavili  na  každom
jednom stupni obchodnej transakcie, od preverenia pôvodu tovaru, jeho existencie, prepravy až po
jeho dodanie. Nejednalo sa teda o drobné nezrovnalosti v reťazci obchodnej transakcie, ktorá by však
ako celok mohla obstáť. 

38. Nemožno opomenúť ani dôkazy predložené samotným sťažovateľom, na ktoré odkazuje a práve z
ktorých  správca  dane  nadobudol  pochybnosti  o  reálnosti  uskutočnenia  obchodnej  transakcie.
Sťažovateľ predložil správcovi dane nákladné listy CMR, podľa ktorých bol tovar prepravený priamo
z Poľska na Slovensko na miesto vykládky v sídle sťažovateľa, ktorý však potvrdil dodací list, podľa
ktorého  mal  byť  tovar  vyskladnený  zo  skladu  spoločnosti  Podtatranská  hydina,  a.s.  v  Kežmarku
(faktúra č. 6120100552, interné č. DF 5512512 zo dňa 23.03.2012, dátum dodania 20.03.2012, dodací
list  č.  13032012  s  dátumom  vydaja  tovaru  20.03.2012.  Zároveň  vyplynulo,  že  na  viacerých
nákladných listoch CMR, kde je miestom vyskladnenia tovaru sídlo sťažovateľa, ako odberateľ tovaru
je vedená spoločnosť SEBRIM TRADE, s.r.o. (Mirbes, s.r.o.). Správca dane z uvedeného nad rámec
konštatovaní  o  nereálnosti  predmetnej  transakcie  konštatoval  aj  vedomosť  sťažovateľa  o  účasti
spoločnosti Mirbes, s.r.o. v reťazci dodávateľov a odberateľov predmetného tovaru. Toto všetko sa
stalo  predmetom  posúdenia  správcu  dane  a  to  v  spojení  s  rozsiahlym  šetrením  zameraným  na
dodávateľa  sťažovateľa,  spoločnosť  Podtatranská  hydina,  a.s.  a  jeho  subdodávateľa,  z  ktorého



vyplynulo,  že  nebolo preukázané ich vlastnícke právo a  právo nakladať s predmetným tovarom -
sójou.

39. Skutočnosti, ktorými sťažovateľ v kasačnej sťažnosti spochybňuje predmetný rozsudok Krajského
súdu v Košiciach, boli totožné s námietkami, ktoré už sťažovateľ namietal v konaní pred správnym
súdom, ako aj pred žalovaným správnym orgánom, a s ktorými sa tak krajský súd, ako aj žalovaný
náležite vysporiadali.  Kasačný súd konštatuje,  že kasačná sťažnosť sťažovateľa neobsahuje žiadne
právne relevantné tvrdenia a dôkazy, ktoré by mohli ovplyvniť vecnú správnosť napadnutého rozsudku
krajského súdu.

40.  Najvyšší  správny  súd  Slovenskej  republiky  konštatuje,  že  námietky  sťažovateľa  uvedené  v
kasačnej sťažnosti je možné vyhodnotiť ako neopodstatnené, ktoré neboli spôsobilé spochybniť vecnú
správnosť rozhodnutia, pretože krajský súd sa vo svojom rozsudku riadne so všetkými vysporiadal a
nenechal otvorenú žiadnu spornú otázku, riešenie ktorej by zostalo na kasačnom súde. Z uvedeného
dôvodu  kasačný  súd  kasačnú  sťažnosť  podľa  vyššie  citovaného  ust.  §  461  SSP ako  nedôvodnú
zamietol.

41. O náhrade trov kasačného konania rozhodol podľa § 167 ods. 1 a § 168 v spojení s § 467 ods. 1
SSP tak, že sťažovateľovi z dôvodu neúspechu v kasačnom konaní právo na ich náhradu nepatrí (§ 167
ods. 1 SSP) a u žalovaného nezistil existenciu zákonného dôvodu na ich priznanie (§ 168 SSP). 

42. Toto rozhodnutie prijal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte jednomyseľne (§ 139
ods. 4 SSP), t. j. pomerom hlasov 3:0. 

P o u č e n i e  : 

Proti tomuto rozsudku n i e j e prípustný opravný prostriedok.


