
(3) Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani s vý-
nimkou tabakových výrobkov môže platite¾ uplatni�
nárok na odpočet dane z obratu vo výške 23 %
z odvedenej dane z obratu.

(4) Nárok na odpočet dane pod¾a odseku 1 sa
posudzuje pod¾a ustanovení hlavy VI druhej časti
tohto zákona.

§ 55
Spôsob uplatňovania odpočtov pri kombinácii

činností pri prechode na nový systém dane
V  prípade spôsobu uplatnenia odpočtu pod¾a

§ 19 ods. 1 a 2 pri prechode na nový systém dane
možno nárok na odpočet dane uplatni� najskôr po
uplynutí jedného kalendárneho mesiaca od účin-
nosti tohto zákona. Koeficient sa na tento účel určí
na základe súhrnu cien za tento prvý mesiac.
V ïalších mesiacoch do 31. decembra 1993 sa
koeficient určí na základe súhrnu cien za pred-
chádzajúce mesiace od 1. januára 1993. Od 1. ja-
nuára 1994 platí § 19.

§ 56
Uplatňovanie dane pri plnení pod¾a zmlúv

uzavretých pred účinnos�ou zákona
Pri zmluvách uzavretých pred účinnos�ou tohto

zákona, ak sa zdanite¾né plnenie uskutoční po dni,
keï nadobudne účinnos�, sa vz�ahujú ustanovenia
tohto zákona na prvé zdanite¾né plnenie, ktoré sa
uskutoční po dni účinnosti tohto zákona. Pritom
sa platné podmienky zmluvy považujú za zmenené
v zmysle tohto odseku a cena zdanite¾ného plnenia

uvedená v zmluve sa zvýši alebo zníži o daň, pokia¾
už zmluva túto zmenu podmienok neobsahuje.

§ 57
Platnos� doterajších predpisov

Pod¾a doterajších predpisov sa až do svojho za-
končenia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali
plynú� predo dňom účinnosti tohto zákona, ako aj
lehoty pre uplatnenie práv, ktoré sa spravujú dote-
rajšími predpismi, aj keï začnú plynú� po účinnosti
tohto zákona.

§ 58
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:
1. zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení

zákona č. 107/1990 Zb.,
2. zákon č. 530/1991 Zb. o dovoznej dani,
3. vyhláška Federálneho ministerstva financií č.

560/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani
z obratu,

4. vyhláška Federálneho ministerstva financií č.
575/1991 Zb. o náležitostiach hlásenia o do-
voznej dani.

§ 59
Účinnos� zákona

(1) Ustanovenia § 52 ods. 1 a 2 nadobúdajú
účinnos� 1. júlom 1992.

(2) Ostatné ustanovenia tohto zákona na-
dobúdajú účinnos� 1. januárom 1993.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Príloha č. 1 zákona č. 222/1992 Zb.

Zoznam tovaru podliehajúceho sadzbe dane 5 %

Číselný kód Názov tovaru

01 - Živé zvieratá
02 - Mäso a požívate¾né droby
03 - Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce

okrem:
030110 - Akváriové ryby
030265 - Žraloci
03027000 - Pečienka, ikry a mliečie
0306 - Kôrovce, tiež bez pancierov, živé čerstvé, chladené, zmrazené, sušené, 

nasolené alebo v slanom náleve; kôrovce v pancieroch, varené vo vode 
alebo v pare, tiež chladené, zmrazené, sušené, nasolené alebo v slanom 
náleve; múky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ¾udské požívanie

0307 - Mäkkýše, tiež oddelené od svojich lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, 
zmrazené, sušené, nasolené alebo v slanom náleve; vodné bezstavovce 
iné než kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, zmrazené, sušené, 
nasolené v slanom náleve; múky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné 
na ¾udské požívanie
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(3) Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani s vý-nimkou tabakových výrobkov môŁe platite¾ uplatniŁnárok  na  odpoèet  dane  z  obratu  vo  výŁke  23  %z odvedenej dane z obratu.(4)  Nárok  na  odpoèet  dane  pod¾a  odseku  1  saposudzuje pod¾a ustanovení hlavy VI druhej èastitohto zákona.§ 55Spôsob uplatòovania odpoètov pri kombináciièinností pri prechode na nový systém daneV    prípade  spôsobu  uplatnenia  odpoètu  pod¾a§ 19 ods. 1 a 2 pri prechode na nový systém danemoŁno nárok na odpoèet dane uplatniŁ najskôr pouplynutí  jedného  kalendárneho  mesiaca  od  úèin-nosti tohto zákona. Koeficient sa na tento úèel urèína  základe  súhrnu  cien  za  tento  prvý  mesiac.V  ïalŁích  mesiacoch  do  31.  decembra  1993  sakoeficient  urèí  na  základe  súhrnu  cien  za  pred-chádzajúce mesiace od 1. januára 1993. Od 1. ja-nuára 1994 platí § 19.§ 56Uplatòovanie dane pri plnení pod¾a zmlúvuzavretých pred úèinnosŁou zákonaPri zmluvách uzavretých pred úèinnosŁou tohtozákona, ak sa zdanite¾né plnenie uskutoèní po dni,keï nadobudne úèinnosŁ, sa vzŁahujú ustanoveniatohto zákona na prvé zdanite¾né plnenie, ktoré sauskutoèní  po  dni  úèinnosti  tohto  zákona.  Pritomsa platné podmienky zmluvy povaŁujú za zmenenév zmysle tohto odseku a cena zdanite¾ného plneniauvedená v zmluve sa zvýŁi alebo zníŁi o daò, pokia¾uŁ zmluva túto zmenu podmienok neobsahuje.§ 57PlatnosŁ doterajŁích predpisovPod¾a doterajŁích predpisov sa aŁ do svojho za-konèenia  posudzujú  vŁetky  lehoty,  ktoré  zaèaliplynúŁ predo dòom úèinnosti tohto zákona, ako ajlehoty pre uplatnenie práv, ktoré sa spravujú dote-rajŁími predpismi, aj keï zaènú plynúŁ po úèinnostitohto zákona.§ 58ZruŁovacie ustanovenieZruŁujú sa:1. zákon è. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znenízákona è. 107/1990 Zb.,2. zákon è. 530/1991 Zb. o dovoznej dani,3. vyhláŁka  Federálneho  ministerstva  financií  è.560/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o daniz obratu,4. vyhláŁka  Federálneho  ministerstva  financií  è.575/1991  Zb.  o  náleŁitostiach  hlásenia  o  do-voznej dani.§ 59ÚèinnosŁ zákona(1)  Ustanovenia  §  52  ods.  1  a  2  nadobúdajúúèinnosŁ 1. júlom 1992.(2)  Ostatné  ustanovenia  tohto  zákona  na-dobúdajú úèinnosŁ 1. januárom 1993.Havel v. r.Dubèek v. r.Èalfa v. r.



Číselný kód Názov tovaru

04 - Mlieko a mliekarenské výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho 
pôvodu, inde neuvedené ani nezahrnuté

07 - Zelenina, požívate¾né rastliny, korenie a h¾uzy
08 - Jedlé ovocie a orechy; šupky citrusových plodov a melónov
10 - Obilie
11 - Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok
12 - Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; 

slama a krmoviny
15 - Živočíšne a rastlinné tuky a oleje; výrobky vzniknuté ich štiepením; upravené pokrmové 

tuky; živočíšne alebo rastlinné tuky
16 - Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov

okrem:
160430 - Kaviár a kaviárové náhradky
1605 - Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, upravené alebo v konzervách

1701 - Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v tuhom stave
1702 - Ostatné cukry, včítane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy (levulózy) 

v tuhom stave; cukrové sirupy bez prísad aromatických prípravkov alebo farbiva; umelý 
med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamelizované cukry a melasy

1703 - Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru
19 - Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo mlieka; jemné pečivo
20 - Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo iných častí rastlín
2201 - Voda, včítane minerálnych vôd prírodných alebo umelých a sódoviek, bez prísady cukru 

alebo iných sladidiel, nearomatizované; ¾ad a sneh
2202 - Voda, včítane minerálnych vôd a sódoviek s prídavkom cukru alebo iných sladidiel alebo 

aromatizované a iné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav 
čísla 2009

2209 - Stolný ocot a jeho náhradky získané z kyseliny octovej
23 - Zvyšky a odpady v potravinárskom priemysle; pripravené krmivo

okrem:
230700 - Vínový kal; surový vínový kameň
23089011 - Výlisky z hrozna (matolíny) majúce celkový merný alkoholometrický titer 

nepresahujúci 4,3 % más a obsah sušiny nie menší ako 40 % hmotnosti
23089019 - Výlisky z hrozna (matolíny), ostatné
2309 - Prípravky používané na výživu zvierat

27 - Nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky
okrem:
27060000 - Čiernouho¾ný, hnedouho¾ný alebo rašelinový decht a ostatné minerálne 

dechty, tiež dehydrované, čiastočne destilované, včítane 
rekonštituovaných dechtov

2707 - Oleje a ostatné produkty destilácie vysokotepelných čiernouho¾ných 
dechtov; podobné produkty, v ktorých hmotnos� aromatických zložiek 
prevažuje nad hmotnos�ou nearomatických zložiek

2708 - Smola a smolný koks z čiernouho¾ného dechtu alebo z iných minerálnych 
dechtov

270900 - Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, surové
271000 - Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky 

inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti 
alebo viac minerálnych olejov alebo olejov z bitúmenových nerastov, ak sú 
tieto podstatnou zložkou týchto prípravkov
okrem:
27100079 - Na iné účely - vykurovacie oleje (sadzba 5 %)

2712 - Vazelína, parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, 
montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné 
výrobky, získané synteticky alebo iným spôsobom tiež farbené

2713 - Petrolejový koks, petrolejový bitúmen a iné zvyšky minerálnych olejov 
alebo olejov z bitúmenových nerastov

2714 - Prírodné bitúmeny (živice) a prírodný asfalt; bitúmenové bridlice 
a bitúmenové piesky; asfaltity a asfaltové horniny

27150000 - Bitúmenové zmesi na báze prírodného asfaltu alebo prírodného bitúmenu, 
petrolejového (naftového) bitúmenu, zemného dechtu alebo smoly 
zo zemného dechtu (napr. asfaltový tmel), riedené a podobné výrobky
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Číselný kód Názov tovaru

30 - Farmaceutické výrobky
3209 - Náterové farby a laky (včítane emailov a jemných lakov) založené na syntetických 

polyméroch alebo chemicky upravených prírodných polyméroch, rozptýlené alebo 
rozpustené vo vodnom prostredí

38239098 - Ostatné - iba bioplyn
39209990 - Ostatné - iba fóliový materiál z polyvinylalkoholu
4810 - Papier, kartón a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom alebo 

inou anorganickou látkou, tiež so spájadlom, bez akéhoko¾vek ïalšieho náteru, 
prípadne na povrchu farbené, ozdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo listoch 
(hárkoch) - iba zo stopercentne recyklovaného papiera

4817 - Obálky, zálepky, neilustrované poh¾adnice a lístky na korešpondenciu, z papiera, 
kartónu alebo lepenky; škatule, tašky, kabele a súpravy na písanie obsahujúce potreby 
na korešpondenciu, z papiera, kartónu alebo lepenky - iba zo stopercentne recyklovaného 
papiera

4818 - Toaletný papier, vreckovky, odmaskovacie servítky, uteráky, obrusy, obrúsky, detské 
plienky, hygienické tampóny, prestieradlá a podobný tovar používaný v domácnosti, 
na toaletné, hygienické a nemocničné účely, odevy a ich doplnky z papieroviny, z papiera, 
buničitej vaty alebo pásov zo splstených buničinových vlákien - iba zo stopercentne 
recyklovaného papiera

4820 - Registre, účtové knihy, bloky (poznámkové, objednávok, potvrdeniek), memorandové 
zápisníky, zložky listových papierov a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, 
rýchloviazače (s vo¾nými listami alebo iné), dosky a spisové mapy, obchodné tlačivá, 
sady papierov poprekladané karbónovými papiermi a ostatné školské, kancelárske 
a papierenské výrobky z papiera alebo kartónu; albumy na vzorky alebo zbierky a obaly 
na knihy, z papiera, kartónu alebo lepenky - iba zo stopercentne recyklovaného papiera

4901 - Knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch (hárkoch)
4902 - Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované, prípadne obsahujúce inzerciu alebo reklamy
84186991 - Absorpčné tepelné čerpadlá
87039010 - S elektrickými motormi - osobné automobily a iné motorové vozidlá konštruované hlavne 

na prepravu osôb (okrem uvedených v čísle 8702), včítane osobných dodávkových 
automobilov a pretekárskych automobilov

8713 - Vozidlá pre invalidov, tiež s motorom alebo iným mechanickým pohonným zariadením
9021 - Ortopedické pomôcky a prístroje, včítane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; 

dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky a prístroje; 
prístroje pre nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo na tele alebo 
implantované v organizme na kompenzovanie následkov nejakej chyby alebo neschopnosti

90261051 - Prietokomery - ostatné
90261091 - Prietokomery - elektronické

Číselný kód obsahuje dvojciferný kód kapitoly Harmonizovaného systém46) (ïalej len "harmonizovaný
systém") alebo štvorciferný kód čísla harmonizovaného systému alebo šes�ciferný kód položky harmonizo-
vaného systému alebo osemciferný kód položky kombinovanej nomenklatúry.47)

46) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore v harmonizovanom systéme opisu
a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene.

47) Zákon č. 44/1974 Zb.
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