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BRATISLAVA – 6. 12. 2013: Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) prinesie od 1.januára 
2014 novinky aj pre členov združení. Ide o zdaniteľné osoby, ktoré spoločne podnikajú s inou 
zdaniteľnou osobou na základe zmluvy o združení, alebo inej obdobnej zmluvy. Nova ruší 
uplatňovanie osobitného postupu pre členov združení pri podávaní daňových priznaní, súhrnných 
výkazov a pri vedení záznamov. Novela ďalej upravuje postup týchto fyzických, alebo právnických 
osôb pri vykazovaní údajov, týkajúcich sa spoločného podnikania združenia, za obdobia do konca 
kalendárneho roka 2013.  
 
Do konca tohto roka, teda do  31.12.2013 platí, že ak členovia združenia boli platiteľmi DPH, tak daňové 
priznania a súhrnné výkazy za združenie podávala a vykazovala za všetkých členov združenia poverená 
osoba. Vystavovala faktúry a viedla záznamy v súlade so zákonom o DPH.  
 
Po novom sa ruší tento osobitný postup a každá osoba, ktorá je členom združenia si bude musieť svoje 
podnikanie prispôsobiť novým  podmienkam z hľadiska vykazovania a uplatňovanie DPH. Každá 
fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je členom združenia si teda musí svoje uskutočnené 
zdaniteľné obchody a k tomu prislúchajúce odpočítanie dane  a všetky iné údaje vykazovať sama v 
daňovom priznaní, rovnako tak bude sama podávať aj súhrnný výkaz . 
 
Zmena legislatívy si sľubuje vyšší výber daní. Pri spoločnom podnikaní v združení si členovia medzi sebou 
neuplatňovali daň. Neprefakturovali si medzi sebou služby, ktoré si navzájom poskytli, tak, ako to bolo 
povinnosťou u iných podnikateľov. Nové podmienky zadefinované v zákone sú postavené na samostatnom 
pôsobení každého člena združenia. Po prvý krát sa uplatnia za mesiac január 2014 resp. prvý štvrť rok 
2014. 
 
Pri vykazovaní údajov, týkajúcich sa spoločného podnikania združenia, za všetky obdobia do konca 
kalendárneho roka 2013 platí prechodné ustanovenie, podľa ktorého ich stále vykazuje poverená osoba. 
Napríklad daňové priznanie (DP) za zdaňovacie  obdobie december, prípadne 4. štvrťrok roku 2013  
podáva za združenie ešte poverená osoba , rovnako tak súhrnný výkaz. To platí aj za obdobia dozadu, ak 
subjekty podávajú dodatočné daňové priznania a dodatočný súhrnný výkaz.  
 
Zákon zároveň stanovuje,  že za daň, ktorá sa vzťahuje na spoločné podnikanie do konca kalendárneho 
roka 2013, zodpovedajú všetci účastníci združenia spoločne a nerozdielne. Zo znamená, že zodpovednosť 
za údaje uvedené v daňových dokumentoch  nenesie len poverená  osoba, ale všetci členovia združenia 
rovnakým dielom. 
 


