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Z Á  K O N

zo 6. ap rí la 2004

o dani z pri da nej hod no ty

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Zá  k l ad  né  us ta  no  v e  n i a

§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon upra vu je daň z pri da nej hod no ty (ïa lej
len „daň“).

§ 2

Pred met dane 

(1) Pred me tom dane je
a) do da nie to va ru za pro ti hod no tu v tu zem sku usku -

toč ne né zda ni te¾ nou oso bou, 
b) pos kyt nu tie služ by (ïa lej len „do da nie služ by“) za

pro ti hod no tu v tu zem sku usku toč ne né zda ni te¾ nou
oso bou, 

c) na do bud nu tie to va ru za pro ti hod no tu v tu zem sku
z iné ho člen ské ho štá tu Eu róp skych spo lo čen stiev
(ïa lej len „člen ský štát“), 

d) do voz to va ru do tu zem ska.

(2) Na úče ly toh to zá ko na je
a) tu zem skom úze mie Slo ven skej re pub li ky,
b) za hra ni čím úze mie, kto ré nie je tu zem skom,
c) úze mím Eu róp skych spo lo čen stiev tu zem sko a úze -

mia ostat ných člen ských štá tov, kto ré sú zá kon mi
tých to člen ských štá tov vy me dze né na úče ly dane
ako tu zem sko tých to člen ských štá tov, 

d) úze mím tre tích štá tov úze mie, kto ré nie je úze mím
Eu róp skych spo lo čen stiev.

(3) Na úče ly toh to zá ko na sa pl ne nia po chá dza jú ce
z Mo nac ké ho knie žat stva ale bo ur če né pre Mo nac ké
knie žat stvo po va žu jú za pl ne nia po chá dza jú ce z Fran -
cúz ska ale bo ur če né pre Fran cúz sko a pl ne nia po chá -
dza jú ce z ostro va Man ale bo ur če né pre ostrov Man sa
po va žu jú za pl ne nia po chá dza jú ce zo Spo je né ho krá -
¾ov stva Ve¾ kej Bri tá nie a Se ver né ho Írs ka ale bo ur če né
pre Spo je né krá ¾ov stvo Ve¾ kej Bri tá nie a Se ver né ho Írs -
ka.

§ 3

Zda ni te¾ ná oso ba 

(1) Zda ni te¾ nou oso bou je kaž dá oso ba, kto rá vy ko -
ná va ne zá vis le akú ko¾ vek eko no mic kú čin nos� pod ¾a
od se ku 2 bez oh¾a du na účel ale bo vý sled ky tej to čin -
nos ti.

(2) Eko no mic kou čin nos �ou (ïa lej len „pod ni ka nie“)
sa ro zu mie kaž dá čin nos�, z kto rej sa do sa hu je prí jem
a kto rá za hŕ ňa čin nos� vý rob cov, ob chod ní kov a do dá -
va te ¾ov slu žieb vrá ta ne �a žob nej, sta veb nej a po ¾no hos -
po dár skej čin nos ti, čin nos� vy ko ná va nú ako slo bod né
po vo la nie pod ¾a oso bit ných pred pi sov,1) du šev nú tvo ri -
vú čin nos� a špor to vú čin nos�. Za pod ni ka nie sa po va -
žu je aj vy u ží va nie hmot né ho ma jet ku a ne hmot né ho
ma jet ku na účel do sa ho va nia príj mu z toh to ma jet ku. 

(3) Vy ko ná va nie čin nos ti na zá kla de pra cov nop ráv -
ne ho vz�a hu, štát no za mes tna nec ké ho po me ru, slu žob -
né ho po me ru ale bo iné ho práv ne ho vz�a hu, keï fy zic ká 
oso ba je po vin ná do dr žia va� po ky ny ale bo prí ka zy, čím
sa vy tvá ra stav pod ria de nos ti a nad ria de nos ti z h¾a di -
ska pod mie nok vy ko ná va nej čin nos ti a jej od me ňo va -
nia, sa ne po va žu je za ne zá vis lé vy ko ná va nie čin nos ti
pod ¾a od se ku 1. 

(4) Štát ne or gá ny, štát ne fon dy, or gá ny územ nej
samo sprá vy a iné práv nic ké oso by, kto ré sú or gánmi
ve rej nej moci, sa ne po va žu jú za zda ni te¾ né oso by, keï
ko na jú v roz sa hu svo jej hlav nej čin nos ti, a to ani v prí -
pa de, ak pri jí ma jú v sú vis los ti s to u to čin nos �ou plat -
by, s vý nim kou, ak táto čin nos� na ru šu je ale bo môže
na ru ši� hos po dár sku sú �až. Sprá va štát nych hmot -
ných re zerv Slo ven skej republiky2) je zda ni te¾ nou oso -
bou v roz sa hu ná ku pu a pre daja štát nych hmot ných
re zerv. 

(5) Kaž dá oso ba, kto rá prí le ži tost ne dodá nový do -
prav ný pros trie dok (§ 11 ods. 12) z tu zem ska do iné ho
člen ské ho štá tu a ten to nový do prav ný pros trie dok je
ňou ale bo ku pu jú cim ale bo na ich účet odo sla ný ale bo
pre pra ve ný ku pu jú ce mu, je na ten to účel zda ni te¾ nou
oso bou.
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1) Na prí klad zá kon č. 36/1967 Zb. o znal coch a tl moč ní koch v zne ní zá ko na č. 238/2000 Z. z., zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 233/1995 Z. z. o súd nych exe kú to roch a exe kuč nej čin nos ti (Exe kuč ný po ria dok) a o zme ne a do pl ne ní ïal ších zá ko nov v zne ní ne -
skor ších pred pi sov, zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 323/1992 Zb. o no tá roch a no tár skej čin nos ti (No tár sky po ria dok) v zne ní ne -
skor ších pred pi sov, zá kon č. 237/1991 Zb. o pa ten to vých zá stup coch v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 90/1993
Z. z., zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 10/1992 Zb. o súk rom ných ve te ri nár nych le ká roch a o Ko mo re ve te ri nár nych le ká rov Slo ven -
skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 337/1998 Z. z.

2) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 82/1994 Z. z. o štát nych hmot ných re zer vách v zne ní ne skor ších pred pi sov.



Re  g i s  t r a č  ná  po  v in  nos �  

§ 4

(1) Zda ni te¾ ná oso ba, kto rá má síd lo, mies to pod ni -
ka nia ale bo pre vádz ka reň v tu zem sku, a ak nemá ta ké -
to mies to, ale má byd li sko v tu zem sku ale bo sa v tu -
zem sku ob vyk le zdr žia va, a kto rá do siah la za naj viac
12 pred chá dza jú cich po sebe na sle du jú cich ka len dár -
nych me sia cov ob rat 1 500 000 Sk, je po vin ná poda�
da ňo vé mu úra du žia dos� o re gis trá ciu pre daň. Zda ni -
te¾ ná oso ba je po vin ná poda� žia dos� o re gis trá ciu pre
daň do 20. dňa ka len dár ne ho me sia ca na sle du jú ce ho
po me sia ci, v kto rom do siah la ob rat pod ¾a pr vej vety.

(2) Zda ni te¾ né oso by, kto ré majú síd lo, mies to pod ni -
ka nia ale bo pre vádz ka reň v tu zem sku a kto ré spo loč ne
pod ni ka jú na zá kla de zmlu vy o združení3) ale bo inej ob -
dob nej zmlu vy (ïa lej len „zmlu va o zdru že ní“), sú po -
vin né poda� žia dos� o re gis trá ciu pre daň, ak za naj viac
12 pred chá dza jú cich po sebe na sle du jú cich ka len dár -
nych me sia cov do siah nu cel ko vý ob rat 1 500 000 Sk.
Do cel ko vé ho ob ra tu sa za po čí ta va jú ob ra ty jed not li -
vých osôb a ob rat z ich spo loč né ho pod ni ka nia. Zda ni -
te¾ né oso by sú po vin né poda� jed not li vo žia dos� o re gis -
trá ciu pre daň do 20. dňa ka len dár ne ho me sia ca
na sle du jú ce ho po me sia ci, v kto rom do siah li ob rat
1 500 000 Sk. Ak zda ni te¾ ná oso ba, kto rá nie je pla ti te -
¾om dane, uzav rie zmlu vu o zdru že ní s pla ti te ¾om dane,
je po vin ná poda� žia dos� o re gis trá ciu pre daň naj ne -
skôr do de sia tich dní odo dňa uzav re tia tej to zmlu vy. 

(3) Zda ni te¾ né oso by pod ¾a od se ku 2 sú po vin né sú -
čas ne so žia dos �ou o re gis trá ciu pre daň pred lo ži� da -
ňo vé mu úra du pí som nú zmlu vu o zdru že ní a po ve ri� pí -
som ne jed né ho z účast ní kov zdru že nia ve de ním
zá zna mov pod ¾a § 70 za zdru že nie. Po ve re ná oso ba je
po vin ná pred lo ži� da ňo vé mu úra du po ve re nie, zoz nam
účast ní kov zdru že nia s uve de ním síd la ale bo mies ta
pod ni ka nia a miest ne prí sluš né ho da ňo vé ho úra du
kaž dé ho účast ní ka zdru že nia; ak dô jde k zme nám
tých to sku toč nos tí, je po ve re ná oso ba po vin ná kaž dú
túto zme nu ozná mi� da ňo vé mu úra du do 20 dní odo
dňa, keï zme na na sta la. Po ve re ná oso ba vy ho to vu je za
zdru že nie fak tú ry, ve die za zdru že nie oso bit ne zá zna -
my pod ¾a § 70 a vo svo jom da ňo vom pri zna ní a sú -
hrnnom vý ka ze uvá dza úda je za zdru že nie. Za daň
vz�a hu jú cu sa na spo loč né pod ni ka nie zod po ve da jú
účast ní ci zdru že nia spo loč ne a ne roz diel ne. 

(4) Žia dos� o re gis trá ciu pre daň môže poda� aj zda ni -
te¾ ná oso ba, kto rá ne do siah la ob rat pod ¾a od se ku 1. 

(5) O re gis trá cii pre daň vydá da ňo vý úrad zda ni te¾ -
nej oso be pod ¾a od se kov 1 až 4 osved če nie a pri de lí jej
iden ti fi kač né čís lo pre daň. Dňom uve de ným v osved če -
ní sa zda ni te¾ ná oso ba stá va pla ti te ¾om dane (ïa lej len
„pla ti te¾“).

(6) Pla ti te ¾om sa stá va aj práv nic ká oso ba ale bo fy zic -
ká oso ba, kto rá na do bud ne v tu zem sku pod nik ale bo
čas� pod ni ku pla ti te ¾a tvo ria cu samo stat nú or ga ni zač -

nú zlož ku pod ¾a vše obec né ho pred pi su,4) a to odo dňa
na do bud nu tia pod ni ku ale bo jeho čas ti. Pla ti te ¾om sa
stá va aj ob chod ná spo loč nos� ale bo druž stvo, ak je
práv nym ná stup com pla ti te ¾a, kto rý za ni kol bez lik vi -
dá cie, a to odo dňa, keï sa sta la práv nym ná stup com.
Títo pla ti te lia sú po vin ní ozná mi� da ňo vé mu úra du
sku toč nos�, na zá kla de kto rej sa sta li pla ti te ¾om, do de -
sia tich dní odo dňa vzni ku tej to sku toč nos ti. O re gis -
trá cii pre daň vydá da ňo vý úrad pla ti te ¾o vi osved če nie
a pri de lí mu iden ti fi kač né čís lo pre daň. 

(7) Na úče ly toh to zá ko na sa pre vádz kar ňou ro zu mie
stá le mies to pod ni ka nia, kto ré má per so nál ne a ma te -
riál ne vy ba ve nie pot reb né na vý kon pod ni ka nia.

(8) Na úče ly toh to zá ko na sa byd li skom ro zu mie ad re -
sa tr va lé ho po by tu fy zic kej oso by v tu zem sku a u fy zic -
kej oso by, kto rá nemá tr va lý po byt v tu zem sku, sa byd -
li skom ro zu mie tr va lé mies to jej po by tu v za hra ni čí.

(9) Na úče ly toh to zá ko na sa ob ra tom ro zu me jú vý no -
sy (príj my) bez dane z do dá va ných to va rov a slu žieb ok -
rem vý no sov (príj mov) z to va rov a slu žieb, kto ré sú oslo -
bo de né od dane pod ¾a § 28 až 36 a pod ¾a § 40 až 42.
Vý no sy (príj my) z po is �o va cích slu žieb, kto ré sú oslo bo -
de né od dane pod ¾a § 37, a fi nanč ných slu žieb, kto ré sú
oslo bo de né od dane pod ¾a § 39, sa ne za hŕ ňa jú do ob ra -
tu, ak tie to služ by sú pos ky to va né pri do da ní to va ru
ale bo služ by ako do pln ko vé služ by. Do ob ra tu sa ne za -
hŕ ňa jú vý no sy (príj my) z prí le ži tost ne pred a né ho hmot -
né ho ma jet ku ok rem zá sob a vý no sy (príj my) z prí le ži -
tost ne pred a né ho ne hmot né ho ma jet ku. 

§ 5

(1) Ak práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá
nemá v tu zem sku síd lo, mies to pod ni ka nia ale bo pre -
vádz ka reň a kto rá pod ni ká v za hra ni čí (ïa lej len „za -
hra nič ná oso ba“), za čne v tu zem sku vy ko ná va� čin -
nos�, kto rá je pred me tom dane, je po vin ná poda�
bez od klad ne žia dos� o re gis trá ciu pre daň Da ňo vé mu
úra du Bra ti sla va I. Žia dos� o re gis trá ciu pre daň nie je
po vin ná poda� za hra nič ná oso ba, ak do dá va len služ by
ale bo to var s in šta lá ciou ale bo mon tá žou a oso bou po -
vin nou pla ti� daň v tu zem sku je prí jem ca (§ 69 ods. 2
až 4). 

(2) O re gis trá cii pre daň vydá Da ňo vý úrad Bra ti sla -
va I za hra nič nej oso be pod ¾a od se ku 1 osved če nie a pri -
de lí jej iden ti fi kač né čís lo pre daň. Dňom uve de ným
v osved če ní sa za hra nič ná oso ba stá va pla ti te ¾om.

§ 6

(1) Ak za hra nič ná oso ba do dá va to var do tu zem ska
for mou zá siel ko vé ho pre daja a cel ko vá hod no ta bez
dane tak to do da né ho to va ru do siah ne v ka len dár nom
roku 1 500 000 Sk, táto za hra nič ná oso ba je po vin ná
poda� žia dos� o re gis trá ciu pre daň Da ňo vé mu úra du
Bra ti sla va I, a to pred do da ním to va ru, do da ním kto ré -
ho do siah ne hod no tu 1 500 000 Sk. 
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3) Na prí klad § 829 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
4) § 476 až 488 Ob chod né ho zá kon ní ka.



(2) Ak za hra nič ná oso ba do dá va do tu zem ska fy zic kej 
oso be na osob nú spot re bu for mou zá siel ko vé ho pre -
daja to var, kto rý je pred me tom spot reb nej dane, je po -
vin ná poda� žia dos� o re gis trá ciu pre daň Da ňo vé mu
úra du Bra ti sla va I pred do da ním to va ru.

(3) Za hra nič ná oso ba pod ¾a od se ku 1 môže poda� žia -
dos� o re gis trá ciu pre daň aj v prí pa de, ak hod no ta to -
va ru do dá va né ho do tu zem ska ne do siah la v ka len dár -
nom roku 1 500 000 Sk. 

(4) O re gis trá cii pre daň vydá Da ňo vý úrad Bra ti sla va
I za hra nič nej oso be pod ¾a od se kov 1 až 3 osved če nie
a pri de lí jej iden ti fi kač né čís lo pre daň. Dňom uve de -
ným v osved če ní sa za hra nič ná oso ba stá va pla ti te ¾om.

(5) Zá siel ko vým pre daj om na úče ly toh to zá ko na je
do da nie to va ru, kto rý je odo sla ný ale bo pre pra ve ný do -
dá va te ¾om ale bo na jeho účet z člen ské ho štá tu iné ho,
ako je člen ský štát, v kto rom sa skon čí odo sla nie ale bo
pre pra va to va ru, a od be ra te ¾om je oso ba, kto rá nemá
pri de le né iden ti fi kač né čís lo pre daň, ok rem do da nia
no vých do prav ných pros tried kov a to va ru do da né ho
s in šta lá ciou ale bo mon tá žou do dá va te ¾om ale bo na
jeho účet. Ak je do da ný to var odo sla ný ale bo pre pra ve -
ný z úze mia tre tie ho štá tu a do ve ze ný do dá va te ¾om do
člen ské ho štá tu iné ho, ako je člen ský štát, v kto rom sa
skon čí odo sla nie ale bo pre pra va to va ru od be ra te ¾o vi,
po va žu je sa ten to to var za odo sla ný ale bo pre pra ve ný
z člen ské ho štá tu do vo zu. Ak ide o do da nie to va ru, kto -
rý je pred me tom spot reb nej dane, do da nie to va ru je zá -
siel ko vým pre daj om iba v prí pa de, ak je to var do da ný
fy zic kým oso bám na osob nú spot re bu.

§ 7

(1) Ak zda ni te¾ ná oso ba, kto rá nie je pla ti te ¾om, ale -
bo práv nic ká oso ba, kto rá nie je zda ni te¾ nou oso bou,
na do bú da v tu zem sku to var z iné ho člen ské ho štá tu,
je po vin ná poda� da ňo vé mu úra du žia dos� o re gis trá -
ciu pre daň pred na do bud nu tím to va ru, kto rým cel -
ko vá hod no ta to va ru bez dane na do bud nu té ho
z iných člen ských štá tov do siah ne v ka len dár nom
roku 420 000 Sk. 

(2) Žia dos� o re gis trá ciu pre daň môže poda� oso ba
pod ¾a od se ku 1 aj v prí pa de, ak hod no ta to va ru bez
dane na do bud nu té ho z iných člen ských štá tov ne do -
siah la v ka len dár nom roku 420 000 Sk.

(3) O re gis trá cii pre daň vydá da ňo vý úrad oso be  po -
d¾a od se kov 1 a 2 osved če nie a pri de lí jej iden ti fi kač né
čís lo pre daň. 

Zda  n i  t e ¾  n é  ob  cho  dy

§ 8

Do da nie to va ru 

(1) Do da ním to va ru je
a) do da nie hmot né ho ma jet ku, pri kto rom do chá dza

k zme ne vlast níc ke ho prá va, ak ten to zá kon ne us ta -
no vu je inak; na úče ly toh to zá ko na hmot ným ma jet -

kom sú hnu te¾ né a ne hnu te¾ né veci, ako aj elek tri na, 
plyn, voda, tep lo, chlad a ban kov ky a min ce, ak sa
pre dá va jú na zbe ra te¾ ské úče ly za inú cenu, ako je
ich no mi nál na hod no ta, ale bo za inú cenu, ako je
pre po čet ich no mi nál nej hod no ty na slo ven skú
menu pod ¾a kur zu vy hla so va né ho Ná rod nou ban -
kou Slo ven ska,

b) do da nie stav by ale bo jej čas ti na zá kla de zmlu vy
o die lo ale bo inej ob dob nej zmlu vy. 

(2) Do da ním to va ru je aj pre vod vlast níc ke ho prá va
k hmot né mu ma jet ku za ná hra du ale bo pro ti hod no tu
na zá kla de roz hod nu tia vy da né ho štát nym or gá nom
ale bo na zá kla de zá ko na. 

(3) Ak pla ti te¾ dodá to var na svo ju osob nú spot re bu,
dodá to var na osob nú spot re bu svo jich za mest nan cov,
dodá to var bez od plat ne ale bo dodá to var na ïal ší iný
účel ako na pod ni ka nie a ak pri kúpe ale bo vy tvo re ní
toh to to va ru vlast nou čin nos �ou bola daň úpl ne ale bo
čias toč ne od po čí ta te¾ ná, po va žu je sa ta ké to do da nie to -
va ru za do da nie to va ru za pro ti hod no tu. Bez od plat né
do da nie ob chod ných vzo riek na re kla mu to va rov, bez -
od plat né do da nie re kla mných pred me tov, ak ich hod -
no ta ne pre siah ne 500 Sk za je den pred met a ak sú
ozna če né ob chod ným me nom ale bo ochran nou znám -
kou pos ky to va te ¾a, a do da nie vzo riek na kon trol né úče -
ly pod ¾a oso bit né ho predpisu5) sa ne po va žu je za do da -
nie to va ru za pro ti hod no tu. 

(4) Za do da nie to va ru sa po va žu je aj pre mies tne nie
to va ru, kto rý je vo vlast níc tve zda ni te¾ nej oso by, z tu -
zem ska do iné ho člen ské ho štá tu, ak je ten to to var odo -
sla ný ale bo pre pra ve ný ňou ale bo na jej účet do iné ho
člen ské ho štá tu na úče ly jej pod ni ka nia. Ta ké to pre -
mies tne nie sa po va žu je za do da nie to va ru za pro ti hod -
no tu ok rem pre mies tne nia to va ru
a) na účel jeho in šta lá cie ale bo mon tá že zda ni te¾ nou

oso bou ale bo na jej účet v člen skom štá te, v kto rom
sa skon čí odo sla nie ale bo pre pra va to va ru, 

b) na účel zá siel ko vé ho pre daja toh to to va ru zda ni te¾ -
nou oso bou v člen skom štá te, v kto rom sa skon čí
odo sla nie ale bo pre pra va to va ru,

c) na účel do da nia to va ru na pa lu bách lie ta diel, lodí
ale bo vla kov po čas osob nej do pra vy na úze mí Eu -
róp skych spo lo čen stiev,

d) ur če né ho na vý voz to va ru do tre tích štá tov, ak sa
col né ko na nie o vý vo ze to va ru usku toč ni lo v tu zem -
sku, 

e) ur če né ho na do da nie to va ru do iné ho člen ské ho štá -
tu to u to zda ni te¾ nou oso bou, ak do da nie toh to to va -
ru v člen skom štá te, v kto rom sa skon čí odo sla nie
ale bo pre pra va to va ru, bude oslo bo de né od dane, 

f) na účel pre pra co va nia, spra co va nia, op ra vy ale bo
iných po dob ných čin nos tí fy zic ky vy ko na ných na
tom to to va re pre túto zda ni te¾ nú oso bu v člen skom
štá te, v kto rom sa skon čí odo sla nie ale bo pre pra va,
za pred po kla du, že sa tej to oso be to var po skon če ní
ope rá cií vrá ti do tu zem ska,

g) na do čas né po u ži tie toh to to va ru v člen skom štá te,
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5) Na prí klad zá kon č. 128/2002 Z. z. o štát nej kon tro le vnú tor né ho trhu vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých
zá ko nov v zne ní zá ko na č. 284/2002 Z. z.



v kto rom sa skon čí odo sla nie ale bo pre pra va to va ru,
na účel do da nia slu žieb to u to zda ni te¾ nou oso bou,

h) na do čas né po u ži tie na ob do bie ne pre sa hu jú ce 24
me sia cov na úze mí iné ho člen ské ho štá tu, v kto rom
by sa do voz toho is té ho to va ru z úze mia tre tie ho štá -
tu po va žo val za pre pus te ný do re ži mu do čas né  po -
užitie s úpl ným oslo bo de ním od do voz né ho cla. 

(5) Oka mi hom, keï sa pre sta ne pl ni� nie ktorá z pod -
mie nok pod ¾a od se ku 4 písm. a) až h), po va žu je sa ta ké -
to pre mies tne nie to va ru za do da nie to va ru za pro ti hod -
no tu. 

(6) Ak zda ni te¾ ná oso ba na zá kla de ko mi sio nár skej
zmlu vy ale bo inej ob dob nej zmlu vy, pod ¾a kto rej koná
vo svo jom mene na účet inej oso by (ïa lej len „ko mi sio -
nár ska zmlu va“), ob sta rá kúpu to va ru ale bo pre daj to -
va ru, pla tí, že táto zda ni te¾ ná oso ba to var kú pi la
a pred a la. 

§ 9

Do da nie služ by

(1) Do da ním služ by je kaž dé pl ne nie, kto ré nie je do -
da ním to va ru pod ¾a § 8, vrá ta ne
a) pre vo du prá va k ne hmot né mu ma jet ku vrá ta ne  po -

skytnutia prá va k prie my sel né mu vlast níc tvu ale bo
iné mu du šev né mu vlast níc tvu,

b) pos kyt nu tia prá va uží va� hmot ný ma je tok,
c) pri ja tia zá väz ku zdr ža� sa ko na nia ale bo str pie� ko -

na nie ale bo stav,
d) služ by do da nej na zá kla de po ve re nia ale bo roz hod -

nu tia vy da né ho štát nym or gá nom ale bo na zá kla de
zá ko na.

(2) Uží va nie hmot né ho ma jet ku, kto rý je vo vlast níc -
tve pla ti te ¾a a pri kto ré ho kúpe ale bo vy tvo re ní vlast -
nou čin nos �ou bola daň úpl ne ale bo čias toč ne od po čí -
ta te¾ ná, na osob nú spot re bu pla ti te ¾a ale bo jeho
za mest nan cov ale bo na ïal ší iný účel ako na pod ni ka -
nie pla ti te ¾a sa po va žu je za do da nie služ by za pro ti hod -
no tu.

(3) Bez od plat né do da nie služ by iné ako v od se ku 2 na
osob nú spot re bu pla ti te ¾a ale bo jeho za mest nan cov
ale bo na ïal ší iný účel ako na pod ni ka nie pla ti te ¾a sa
po va žu je za do da nie služ by za pro ti hod no tu.

(4) Ak zda ni te¾ ná oso ba na zá kla de ko mi sio nár skej
zmlu vy ob sta rá do da nie služ by, pla tí, že táto zda ni te¾ -
ná oso ba služ bu sama pri ja la a sama do da la. 

§ 10

(1) Za do da nie to va ru a do da nie služ by sa ne po va žu je 
pre daj pod ni ku ale bo čas ti pod ni ku tvo ria cej samo stat -
nú or ga ni zač nú zložku4) a vlo že nie pod ni ku ale bo čas ti
pod ni ku tvo ria cej samo stat nú or ga ni zač nú zlož ku ako
ne pe ňaž ný vklad do ob chod nej spo loč nos ti ale bo druž -
stva v prí pa de, ak na do bú da te¾ je pla ti te ¾om ale bo sa
stá va pla ti te ¾om pod ¾a § 4 ods. 6, s vý nim kou prí pa dov,
ak na do bú da te¾ pre važ ne do dá va to va ry a služ by, kto ré 
sú oslo bo de né od dane pod ¾a § 28 až 41.

(2) Za do da nie služ by sa ne po va žu je emi sia cen né ho
pa pie ra emi ten tom.

§ 11

Na do bud nu tie to va ru v tu zem sku
z iné ho člen ské ho štá tu

(1) Na úče ly toh to zá ko na sa na do bud nu tím to va ru
v tu zem sku z iné ho člen ské ho štá tu ro zu mie na do bud -
nu tie prá va na kla da� ako vlast ník s hnu te¾ ným hmot -
ným ma jet kom odo sla ným ale bo pre pra ve ným na do bú -
da te ¾o vi do dá va te ¾om ale bo na do bú da te ¾om ale bo na
ich účet do tu zem ska z iné ho člen ské ho štá tu.

(2) Na do bud nu tie to va ru v tu zem sku z iné ho člen ské -
ho štá tu je pred me tom dane, ak 
a) na do bú da te ¾om je zda ni te¾ ná oso ba, práv nic ká oso -

ba, kto rá nie je zda ni te¾ nou oso bou, ale bo za hra nič -
ná oso ba, kto rá je iden ti fi ko va ná pre daň v inom
člen skom štá te, a 

b) do dá va te ¾om je oso ba iden ti fi ko va ná pre daň v inom
člen skom štá te, kto rá do da la to var za pro ti hod no tu,
ok rem do da nia to va ru s in šta lá ciou ale bo mon tá žou
do dá va te ¾om ale bo na jeho účet a ok rem do da nia to -
va ru for mou zá siel ko vé ho pre daja.

(3) Pred me tom dane je aj na do bud nu tie no vé ho do -
prav né ho pros tried ku za pro ti hod no tu v tu zem sku
z iné ho člen ské ho štá tu kaž dou oso bou.

(4) Na do bud nu tie to va ru v tu zem sku z iné ho člen ské -
ho štá tu nie je pred me tom dane, ak
a) do da nie ta ké ho to va ru v tu zem sku by bolo oslo bo de -

né od dane pod ¾a § 47 ods. 7 až 10, 
b) na do bú da te ¾om je zda ni te¾ ná oso ba, kto rá nie je pla -

ti te ¾om a kto rá nie je re gis tro va ná pre daň pod ¾a § 7,
ale bo práv nic ká oso ba, kto rá nie je zda ni te¾ nou oso -
bou a kto rá nie je re gis tro va ná pre daň pod ¾a § 7,
a sú čas ne cel ko vá hod no ta na do bud nu té ho to va ru
ne do siah la 420 000 Sk za pred chá dza jú ci ka len dár -
ny rok a ani v pre bie ha jú com ka len dár nom roku
túto hod no tu ne do siah ne. 

(5) Usta no ve nie od se ku 4 písm. b) sa ne vz�a hu je na
na do bud nu tie to va ru, kto rý je pred me tom spot reb nej
dane, ak pod ¾a oso bit né ho predpisu6) po vin nos� pla ti�
spot reb nú daň v tu zem sku vzni ká na do bú da te ¾o vi. 

(6) Do hod no ty 420 000 Sk pod ¾a od se ku 4 písm. b) sa 
za po čí ta va cel ko vá hod no ta na do bud nu té ho to va ru
bez dane splat nej ale bo za pla te nej v člen skom štá te,
z kto ré ho je to var odo sla ný ale bo pre pra ve ný; do hod -
no ty sa ne za po čí ta va hod no ta no vých do prav ných
pros tried kov a hod no ta to va ru, kto rý je pred me tom
spot reb nej dane. 

(7) Na do bú da te¾ pod ¾a od se ku 4 písm. b) sa môže roz -
hod nú�, že bude zda ňo va� na do bud nu tie to va ru pred
do siah nu tím hod no ty 420 000 Sk a toto svo je roz hod -
nu tie ozná mi pí som ne da ňo vé mu úra du pri po da ní žia -
dos ti o re gis trá ciu pre daň (§ 7). Zda ňo va nie na do bud -
nu tia to va ru je na do bú da te¾ po vin ný uplat ňo va�
naj me nej po dobu dvoch ka len dár nych ro kov. 
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(8) Za na do bud nu tie to va ru za pro ti hod no tu v tu zem -
sku z iné ho člen ské ho štá tu sa po va žu je aj po u ži tie to -
va ru zda ni te¾ nou oso bou na úče ly jej pod ni ka nia, kto rý 
je ňou ale bo na jej účet odo sla ný ale bo pre pra ve ný do
tu zem ska z člen ské ho štá tu, v kto rom zda ni te¾ ná oso ba 
v rám ci svoj ho pod ni ka nia ten to to var vy ro bi la, vy �a ži -
la, spra co va la, kú pi la, na do bud la z iné ho člen ské ho
štá tu ale bo do viez la z úze mia tre tie ho štá tu, ak by sa
pre mies tne nie to va ru z tu zem ska do iné ho člen ské ho
štá tu po va žo va lo za do da nie to va ru za pro ti hod no tu
pod ¾a § 8 ods. 4. 

(9) Za na do bud nu tie to va ru za pro ti hod no tu v tu zem -
sku z iné ho člen ské ho štá tu sa po va žu je aj na do bud nu -
tie to va ru ozbro je ný mi si la mi štá tu, kto rý je stra nou
Se ve ro at lan tic kej zmlu vy, na jeho po u ži tie ale bo po u ži -
tie ci vil ný mi za mest nan ca mi, kto rí ich spre vá dza jú, ak
ten to to var ne bol zda ne ný v člen skom štá te, kto rý ho
pri de lil, a ak by do voz toh to to va ru ne bol oslo bo de ný od 
dane. 

(10) Ak to var na do bud nu tý práv nic kou oso bou, kto rá
nie je zda ni te¾ nou oso bou, je odo sla ný ale bo pre pra ve -
ný z úze mia tre tie ho štá tu a do ve ze ný to u to oso bou do
iné ho člen ské ho štá tu a mies tom ur če nia odo sla né ho
ale bo pre pra ve né ho to va ru je tu zem sko, po va žu je sa
ten to to var za odo sla ný ale bo pre pra ve ný z člen ské ho
štá tu do vo zu. 

(11) Do prav ným pros tried kom na úče ly toh to zá ko na
je
a) po zem né mo to ro vé vo zid lo so zdvi ho vým ob je mom

mo to ra viac ako 48 cm3 ale bo s vý ko nom väč ším ako
7,2 kW ur če né na pre pra vu osôb a ná kla dov,

b) pla vid lo dlh šie ako 7,5 m ur če né na pre pra vu osôb
a ná kla dov s vý nim kou ná mor nej lode oslo bo de nej
od dane pod ¾a § 47 ods. 8,

c) lie tad lo, kto ré ho štar to va cia hmot nos� je väč šia ako
1 550 kg, ur če né na pre pra vu osôb a ná kla dov s vý -
nim kou lie tad la oslo bo de né ho od dane pod ¾a § 47
ods. 10. 

(12) No vým do prav ným pros tried kom na úče ly toh to
zá ko na je 
a) po zem né mo to ro vé vo zid lo pod ¾a od se ku 11 písm. a), 

ak nemá naj az de ných viac ako 6 000 km ale bo v čase 
jeho do da nia ne up ly nu lo šes� me sia cov od jeho pr vé -
ho uve de nia do pre vádz ky,

b) pla vid lo pod ¾a od se ku 11 písm. b), ak ne bo lo pre -
vádz ko va né na vode viac ako 100 ho dín ale bo v čase
jeho do da nia ne up ly nu li tri me sia ce od jeho pr vé ho
uve de nia do pre vádz ky,

c) lie tad lo pod ¾a od se ku 11 písm. c), ak ne na lie ta lo viac 
ako 40 pre vádz ko vých ho dín ale bo v čase jeho do da -
nia ne up ly nu li tri me sia ce od jeho pr vé ho uve de nia
do pre vádz ky. 

(13) Oso bou iden ti fi ko va nou pre daň v inom člen skom
štá te na úče ly toh to zá ko na je oso ba, kto rej je pri de le né
iden ti fi kač né čís lo pre daň v inom člen skom štá te.

§ 12

Do voz to va ru 

Do vo zom to va ru je vstup to va ru z úze mia tre tích štá -
tov na úze mie Eu róp skych spo lo čen stiev. Pri do vo ze to -

va ru do tu zem ska sa na daň vz�a hu jú usta no ve nia
col ných pred pi sov, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

M i e s  t o  zda  n i  t e ¾  n é  ho  ob  cho  du

§ 13

Mies to do da nia to va ru

(1) Mies tom do da nia to va ru, 
a) ak je do da nie to va ru spo je né s odo sla ním ale bo pre -

pra vou to va ru, je mies to, kde sa to var na chá dza
v čase, keï sa odo sla nie ale bo pre pra va to va ru oso -
be, kto rej má by� to var do da ný, za čí na usku toč ňo -
va�, s vý nim kou pod ¾a pís me na b), od se ku 2 a § 14, 

b) ak je do da nie to va ru spo je né s in šta lá ciou ale bo
mon tá žou do dá va te ¾om ale bo na jeho účet, je mies -
to, kde je to var in šta lo va ný ale bo zmon to va ný, 

c) ak je do da nie to va ru bez odo sla nia ale bo pre pra vy, je 
mies to, kde sa to var na chá dza v čase, keï sa jeho do -
da nie usku toč ňu je, 

d) pri do da ní to va ru na pa lu bách lie ta diel, lodí a vla kov 
po čas čas ti osob nej do pra vy na úze mí Eu róp skych
spo lo čen stiev je mies to, kde sa osob ná do pra va za čí -
na.

(2) Ak sa odo sla nie ale bo pre pra va to va ru za čí na na
úze mí tre tie ho štá tu, po va žu je sa za mies to do da nia to -
va ru do voz com (§ 69 ods. 8) a za mies to prí pad ných ïal -
ších do da ní toh to to va ru člen ský štát do vo zu. 

(3) Na úče ly od se ku 1 písm. d) sa za čas� osob nej do -
pra vy na úze mí Eu róp skych spo lo čen stiev po va žu je
čas� pre pra vy me dzi mies tom za ča tia a mies tom skon -
če nia osob nej do pra vy bez za stáv ky mimo úze mia Eu -
róp skych spo lo čen stiev. Za mies to za ča tia osob nej do -
pra vy sa po va žu je prvé mies to na úze mí Eu róp skych
spo lo čen stiev, v kto rom ces tu jú ci môžu na stú pi� do do -
prav né ho pros tried ku. Za mies to skon če nia osob nej
do pra vy sa po va žu je po sled né mies to na úze mí Eu róp -
skych spo lo čen stiev, v kto rom ces tu jú ci môžu vy stú pi�
z do prav né ho pros tried ku. Pri ces te tam a spä� sa ces ta
spä� na úče ly ur če nia mies ta do da nia to va ru po va žu je
za samo stat nú do pra vu. 

§ 14

Mies to do da nia to va ru pri zá siel ko vom pre daji 

(1) Mies tom do da nia to va ru pri zá siel ko vom pre daji,
ak je to var do da ný z iné ho člen ské ho štá tu do tu zem ska, 
je tu zem sko s vý nim kou, ak hod no ta to va ru bez dane
do da né ho do tu zem ska ne do siah ne v ka len dár nom roku 
1 500 000 Sk. Ak do dá va te¾ do da ním to va ru ne do siah ne
v ka len dár nom roku hod no tu 1 500 000 Sk, môže si za
mies to do da nia to va ru zvo li� tu zem sko, kto ré bude
mies tom do da nia to va ru naj me nej dva na sle du jú ce, po
sebe idú ce ka len dár ne roky.

(2) Mies tom do da nia to va ru pri zá siel ko vom pre daji,
ak je to var do da ný z tu zem ska do iné ho člen ské ho štá -
tu, je člen ský štát, v kto rom sa skon čí odo sla nie ale bo
pre pra va to va ru, ak hod no ta do da né ho to va ru do siah -
ne v ka len dár nom roku hod no tu ur če nú tým to člen -
ským štá tom ale bo ak si do dá va te¾ zvo lí za mies to do da -
nia to va ru ten to člen ský štát. 
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(3) Mies tom do da nia to va ru pri zá siel ko vom pre daji
to va ru, kto rý je pred me tom spot reb nej dane, je mies to,
kde sa to var na chá dza v čase skon če nia jeho odo sla nia
ale bo pre pra vy ku ku pu jú ce mu.

M i e s  t o  do  da  n i a  s lu ž  by  

§ 15

(1) Mies tom do da nia služ by je mies to, kde má do dá -
va te¾ služ by svo je síd lo, mies to pod ni ka nia ale bo pre -
vádz ka reň, z kto rej sa služ ba do dá va; ak do dá va te¾
nemá síd lo, mies to pod ni ka nia ale bo pre vádz ka reň, je
mies tom do da nia služ by mies to, kde má byd li sko ale bo
kde sa ob vyk le zdr žia va, ak sa v od se koch 2 až 10
a v § 16 ne us ta no vu je inak. 

(2) Mies tom do da nia služ by vz�a hu jú cej sa na ne -
hnu te¾ nos� vrá ta ne slu žieb rea lit ných kan ce lá rií, znal -
cov, ar chi tek tov a sta veb né ho do zo ru je mies to, kde sa
ne hnu te¾ nos� na chá dza. 

(3) Mies tom do da nia pre prav ných slu žieb je mies to,
kde sa pre pra va ale bo jej čas� vy ko ná va, s vý nim kou
pod ¾a § 16 ods. 1. 

(4) Mies tom do da nia kul túr nych, ume lec kých, špor -
to vých, ve dec kých, vý chov ných, vzde lá va cích a zá bav -
ných slu žieb vrá ta ne ich or ga ni zo va nia a slu žieb s nimi
sú vi sia cich je mies to, kde sa tie to služ by fy zic ky vy ko -
na jú. 

(5) Mies tom do da nia do pln ko vých pre prav ných slu -
žieb to va ru, ako na kla da nie, vy kla da nie, ma ni pu lá cia
a po dob né sú vi sia ce služ by, je mies to, kde sa tie to služ -
by fy zic ky vy ko na jú, s vý nim kou pod ¾a § 16 ods. 3. 

(6) Mies tom do da nia slu žieb, kto rý mi sú oce ne nie
hnu te¾ né ho hmot né ho ma jet ku a prá ce na hnu te¾ nom
hmot nom ma jet ku, je mies to, kde sa tie to služ by fy zic -
ky vy ko na jú, s vý nim kou pod ¾a § 16 ods. 7. 

(7) Mies tom do da nia slu žieb uve de ných v od se ku 8,
ak sú tie to služ by do da né oso be, kto rá pod ni ká v člen -
skom štá te inom, ako je člen ský štát do dá va te ¾a služ by, 
ale bo zá kaz ní ko vi, kto rý má síd lo ale bo byd li sko v tre -
�om štá te, je mies to, kde má táto oso ba síd lo, mies to
pod ni ka nia ale bo pre vádz ka reň, na ktorej spot re bu
a vy u ži tie sa služ by do dá va jú; ak táto oso ba nemá ta ké -
to mies to, je mies tom do da nia služ by jej byd li sko ale bo
mies to, kde sa ob vyk le zdr žia va. 

(8) Služ ba mi, pri kto rých sa určí mies to do da nia  po -
d¾a od se ku 7, sú
a) re kla mné služ by, 
b) po ra den ské, in ži nier ske, tech nic ké, práv ne, úč tov -

né, au dí tor ské a iné po dob né služ by vrá ta ne slu žieb
spra co va nia úda jov a pos ky to va nia in for má cií,

c) ban ko vé, fi nanč né, po is �o va cie a za is �o va cie služ by
s vý nim kou ná jmu bez peč nost ných schrá nok,

d) pre vod ale bo po stú pe nie au tor ských a im prí buz -
ných práv, pos kyt nu tie práv na pred me ty prie my sel -
né ho vlast níc tva a pos kyt nu tie po dob ných ma jet ko -
vo vy u ži te¾ ných práv, 

e) pri de le nie za mest nan cov,
f) ná jom hnu te¾ né ho hmot né ho ma jet ku s vý nim kou

ná jmu do prav ných pros tried kov,

g) te le ko mu ni kač né služ by,
h) služ by roz hla so vé ho vy sie la nia a te le víz ne ho vy sie -

la nia, 
i) elek tro nic ky do dá va né služ by,
j) sprost red ko va nie slu žieb uve de ných v pís me nách a)

až i) v mene a na účet inej oso by a pri ja tie zá väz ku
zdr ža nia sa vy ko ná va nia slu žieb uve de ných v pís -
me nách a) až i),

k) pre nos emi sie skle ní ko vých ply nov.

(9) Ak sú te le ko mu ni kač né služ by a služ by roz hla so -
vé ho vy sie la nia a te le víz ne ho vy sie la nia pos ky to va né
oso bou, kto rá má síd lo, mies to pod ni ka nia ale bo pre -
vádz ka reň, z kto rej sa služ ba pos ky tu je, v tre �om štá te,
oso be, kto rá nie je zda ni te¾ nou oso bou a kto rá má síd -
lo, byd li sko ale bo sa ob vyk le zdr žia va v tu zem sku, je
mies tom do da nia služ by tu zem sko, ak ku sku toč né mu
vy u ži tiu a spot re be slu žieb do chá dza v tu zem sku. 

(10) Ak je elek tro nic ky do dá va ná služ ba pos ky to va ná
oso bou, kto rá má síd lo, mies to pod ni ka nia, pre vádz ka -
reň ale bo byd li sko, z kto ré ho sa služ by pos ky tu jú,
v tre �om štá te, oso be, kto rá nie je zda ni te¾ nou oso bou,
je mies tom do da nia služ by mies to, kde má prí jem ca
služ by síd lo, byd li sko ale bo mies to, kde sa ob vyk le zdr -
žia va. 

(11) Te le ko mu ni kač ný mi služ ba mi na úče ly toh to zá -
ko na sú služ by spo čí va jú ce v pre no se, vo vy sie la ní ale -
bo v pri jí ma ní sig ná lu, pí sa né ho tex tu, ob ra zov a zvu -
kov ale bo in for má cií akej ko¾ vek po va hy te le gra fic ky,
rá diom, op tic ky ale bo po mo cou ostat ných elek tro mag -
ne tic kých sys té mov vrá ta ne sú vi sia ce ho pre vo du ale bo 
po stú pe nia prá va na po u ží va nie ka pa ci ty na ta ký to
pre nos, vy sie la nie ale bo prí jem; te le ko mu ni kač né služ -
by za hŕ ňa jú aj pos kyt nu tie prí stu pu ku glo bál nym in -
for mač ným sie �am.

(12) Elek tro nic ky do dá va ný mi služ ba mi na úče ly toh -
to zá ko na sú elek tro nic ky do da né we bo vé strán ky, hos -
�o va nie na we bo vých strán kach, dia¾ ko vé udr žia va nie
prog ra mov a vy ba ve nia, elek tro nic ké do da nie prog ra -
mo vé ho vy ba ve nia a jeho ak tu a li zá cia, elek tro nic ké do -
da nie op tic kých ob ra zov, tex tov a in for má cií a sprí -
stup ne nie da ta báz, elek tro nic ké do da nie hud by, fil mov 
a hier vrá ta ne vý her ných a ha zard ných hier, po li tic ké,
kul túr ne, ume lec ké, špor to vé, ve dec ké a zá bav né vy -
sie la nie a ak cie, dia¾ ko vé vy u čo va nie; sama ko mu ni ká -
cia po mo cou elek tro nic kej po šty me dzi do dá va te ¾om
služ by a jeho zá kaz ní kom sa ne po va žu je za elek tro nic -
ky do dá va nú služ bu. 

§ 16

(1) Mies tom do da nia pre prav ných slu žieb to va ru me -
dzi člen ský mi štát mi je mies to, kde sa pre pra va to va ru
za čí na. Ak sa pre prav ná služ ba to va ru vy ko ná va pre
od be ra te ¾a, kto rý je iden ti fi ko va ný pre daň v člen skom
štá te inom, ako je člen ský štát, kde sa pre pra va to va ru
za čí na, je mies tom do da nia služ by člen ský štát, kto rý
pri de lil od be ra te ¾o vi iden ti fi kač né čís lo pre daň, pod
kto rým mu bola služ ba do da ná. 

(2) Na úče ly od se ku 1 sa ro zu mie 
a) pre prav nou služ bou to va ru me dzi člen ský mi štát mi

pre pra va to va ru, kto rej mies to za ča tia a mies to
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skon če nia sa na chá dza jú na úze miach dvoch rôz -
nych člen ských štá tov; pre prav nou služ bou to va ru
me dzi člen ský mi štát mi je aj pre pra va to va ru, kto rej
mies to za ča tia a mies to skon če nia sa na chá dza jú na
úze mí toho is té ho štá tu, ak táto pre pra va je pria mo
spo je ná s pre pra vou to va ru, pri kto rej mies to za ča tia 
a mies to skon če nia sa na chá dza jú na úze miach
dvoch rôz nych člen ských štá tov,

b) mies tom za ča tia pre pra vy mies to, kde sa pre pra va
to va ru za čí na, ne be rúc do úva hy vzdia le nos� pre jde -
nú do mies ta, kde sa to var na chá dza. 

(3) Mies tom do da nia do pln ko vých slu žieb pri pre pra -
ve to va ru me dzi člen ský mi štát mi, ako na kla da nie, vy -
kla da nie, ma ni pu lá cia a po dob né sú vi sia ce služ by, ak
sa vy ko na jú pri pre pra ve to va ru me dzi člen ský mi štát -
mi pre od be ra te ¾a, kto rý je iden ti fi ko va ný pre daň
v člen skom štá te inom, ako je člen ský štát, kde sa služ -
by fy zic ky vy ko na jú, je člen ský štát, kto rý pri de lil od be -
ra te ¾o vi iden ti fi kač né čís lo pre daň, pod kto rým mu boli 
služ by do da né. 

(4) Mies tom do da nia pri sprost red ko va ní pre prav -
ných slu žieb to va ru me dzi člen ský mi štát mi, ak  spro -
stredkovate¾ koná v mene a na účet inej oso by, je mies -
to za ča tia pre pra vy to va ru. Ak sprost red ko va te¾ dodá
služ bu od be ra te ¾o vi, kto rý je iden ti fi ko va ný pre daň
v člen skom štá te inom, ako je člen ský štát za ča tia pre -
pra vy to va ru, je mies tom do da nia sprost red ko va te¾ skej 
služ by člen ský štát, kto rý pri de lil od be ra te ¾o vi iden ti fi -
kač né čís lo pre daň, pod kto rým mu sprost red ko va te¾
služ bu do dal. 

(5) Mies tom do da nia pri sprost red ko va ní do pln ko -
vých slu žieb pri pre pra ve to va ru me dzi člen ský mi štát -
mi, ako na kla da nie, vy kla da nie, ma ni pu lá cia a po dob -
né sú vi sia ce služ by, ak sprost red ko va te¾ koná v mene
a na účet inej oso by, je mies to, kde sa tie to služ by fy zic -
ky vy ko na jú. Ak sprost red ko va te¾ dodá služ bu od be ra -
te ¾o vi, kto rý je iden ti fi ko va ný pre daň v člen skom štá te
inom, ako je člen ský štát, v kto rom sa tie to služ by fy zic -
ky vy ko na jú, je mies tom do da nia sprost red ko va te¾ skej
služ by člen ský štát, kto rý pri de lil od be ra te ¾o vi iden ti fi -
kač né čís lo pre daň, pod kto rým mu sprost red ko va te¾
služ bu do dal. 

(6) Mies tom do da nia pri služ be, kto rá spo čí va
v sprost red ko va ní to va ru ale bo služ by, ak sprost red ko -
va te¾ koná v mene a na účet inej oso by, je to isté mies to
ako mies to do da nia to va ru, na do bud nu tia to va ru a do -
da nia služ by, kto ré sú sprost red ko va né, ok rem  spro -
stredkovania slu žieb pod ¾a § 15 ods. 7 a 8 a sprost red ko -
va nia slu žieb pod ¾a od se kov 4 a 5. Ak sprost red ko va te¾
spro stred ku je to var ale bo služ bu pre od be ra te ¾a, kto rý
je iden ti fi ko va ný pre daň v člen skom štá te inom, ako je
člen ský štát, v kto rom je mies to do da nia ale bo na do bud -
nu tia sprost red ko va né ho to va ru ale bo služ by, je  mie -
stom do da nia sprost red ko va te¾ skej služ by člen ský štát,
kto rý pri de lil od be ra te ¾o vi iden ti fi kač né čís lo pre daň,
pod kto rým mu sprost red ko va te¾ služ bu do dal. 

(7) Mies tom do da nia slu žieb, kto rý mi sú oce ne nie
hnu te¾ né ho hmot né ho ma jet ku a prá ce na hnu te¾ nom
hmot nom ma jet ku, ak sa vy ko na jú pre od be ra te ¾a, kto -
rý je iden ti fi ko va ný pre daň v člen skom štá te inom, ako
je člen ský štát, kde sa prá ce fy zic ky vy ko na jú, je člen -

ský štát, kto rý pri de lil od be ra te ¾o vi iden ti fi kač né čís lo
pre daň, pod kto rým sa mu služ ba do da la; ak sa to var
ne odo šle ale bo ne pre pra ví mimo člen ské ho štá tu,
v kto rom sa služ by fy zic ky vy ko na li, je mies tom do da -
nia služ by člen ský štát, v kto rom sa služ by fy zic ky vy -
ko na li. 

§ 17

Mies to na do bud nu tia to va ru
z iné ho člen ské ho štá tu

(1) Mies tom na do bud nu tia to va ru z iné ho člen ské ho
štá tu je mies to, kde sa to var na chá dza v čase skon če nia 
jeho odo sla nia ale bo pre pra vy k na do bú da te ¾o vi. 

(2) Ak na do bú da te¾ to va ru ob jed ná to var pod iden ti fi -
kač ným čís lom pre daň, kto ré mu pri de lil člen ský štát
iný, ako je člen ský štát, v kto rom sa skon čí odo sla nie
ale bo pre pra va to va ru, za mies to na do bud nu tia to va ru
z iné ho člen ské ho štá tu sa po va žu je člen ský štát, kto rý
na do bú da te ¾o vi pri de lil iden ti fi kač né čís lo pre daň, ak
na do bú da te¾ ne pre u ká že, že toto na do bud nu tie bolo
pred me tom dane v člen skom štá te, v kto rom sa skon či -
lo odo sla nie ale bo pre pra va to va ru. Od sek 1 tým to nie
je dotk nu tý.

(3) Ak na do bú da te¾ pod ¾a od se ku 2 pre u ká že, že na -
do bud nu tie to va ru z iné ho člen ské ho štá tu bolo pred -
me tom dane v člen skom štá te, v kto rom sa skon či lo
odo sla nie ale bo pre pra va to va ru, op ra ví zá klad dane,
pri čom na op ra vu zá kla du dane sa pri me ra ne vz�a hu je
§ 25.

(4) Mies tom na do bud nu tia to va ru z iné ho člen ské ho
štá tu pri troj stran nom ob cho de pod ¾a § 45 je mies to
pod ¾a od se ku 1, ak 
a) prvý od be ra te¾ pre u ká že, že to var na do bu dol na úče -

ly ná sled né ho do da nia to va ru v člen skom štá te,
v kto rom sa skon čí odo sla nie ale bo pre pra va to va ru,
a dru hý od be ra te¾ je oso bou iden ti fi ko va nou pre daň 
v člen skom štá te, v kto rom sa skon čí odo sla nie ale bo 
pre pra va to va ru, a je oso bou po vin nou pla ti� daň, 

b) prvý od be ra te¾ spl ní po vin nos� uvies� ná sled né do -
da nie to va ru v sú hrnnom vý ka ze pod ¾a § 80, 

c) prvý od be ra te¾ nie je iden ti fi ko va ný pre daň v člen -
skom štá te, v kto rom sa skon čí odo sla nie ale bo pre -
pra va to va ru, a

d) odo sla nie ale bo pre pra va to va ru sa usku toč ní pod ¾a
§ 45 ods. 1 písm. a). 

§ 18

Mies to do vo zu to va ru

(1) Mies tom do vo zu to va ru je člen ský štát, na kto ré ho 
úze mí sa to var na chá dza v čase, keï vstu pu je na úze -
mie Eu róp skych spo lo čen stiev s vý nim kou pod ¾a od se -
ku 2. 

(2) Ak má do vá ža ný to var pri jeho vstu pe na úze mie
Eu róp skych spo lo čen stiev pos ta ve nie do čas ne usklad -
ne né ho to va ru ale bo ak je umies tne ný do slo bod né ho
col né ho pás ma ale bo do slo bod né ho col né ho skla du,
ale bo ak je pre pus te ný do col né ho re ži mu usklad ňo va -
nie v col nom skla de, do col né ho re ži mu ak tív ny zuš -
¾ach �o va cí styk, do col né ho re ži mu do čas né po u ži tie
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s úpl ným oslo bo de ním od do voz né ho cla ale bo do col -
né ho re ži mu von kaj ší tran zit, ale bo ak je vpus te ný do
te ri to riál nych vôd, mies tom do vo zu je člen ský štát,
v kto rom sa skon čia tie to col né opat re nia.

Da  ňo  vá  p o  v in  nos �

§ 19

Da ňo vá po vin nos�
pri do da ní to va ru a služ by 

(1) Da ňo vá po vin nos� vzni ká dňom do da nia to va ru.
Dňom do da nia to va ru je deň, keï ku pu jú ci na do bud ne
prá vo na kla da� s to va rom ako vlast ník. Pri pre vo de ale -
bo pre cho de ne hnu te¾ nos ti je dňom do da nia deň odo -
vzda nia ne hnu te¾ nos ti do uží va nia, ak je ten to deň
skor ší ako deň zá pi su vlast níc ke ho prá va k ne hnu te¾ -
nos ti do ka tas tra ne hnu te¾ nos tí. Pri do da ní stav by na
zá kla de zmlu vy o die lo ale bo inej ob dob nej zmlu vy je
dňom do da nia deň odo vzda nia stav by.

(2) Da ňo vá po vin nos� vzni ká dňom do da nia služ by. 

(3) Ak sa do da nie to va ru ale bo služ by usku toč ňu je
čiast ko vo ale bo opa ko va ne po čas tr va nia zmlu vy, po va -
žu je sa to var ale bo služ ba za do daný dňom, keï má by�
pod ¾a zmlu vy za pla te né za opa ko va ne ale bo čiast ko vo
do dá va ný to var ale bo služ bu, a ak je do hod nu tá plat ba
za ob do bie dlh šie ako 12 ka len dár nych me sia cov, po va -
žu je sa to var ale bo služ ba za do da ný naj ne skôr po sled -
ným dňom 12. me sia ca. Za čiast ko vé do da nie to va ru
ale bo služ by sa po va žu je také do da nie to va ru ale bo
služ by, kto ré pred sta vu je čas� cel ko vé ho pl ne nia, na
kto ré je uzav re tá zmlu va. Za opa ko va né do da nie to va ru 
ale bo služ by sa po va žu je do da nie rov na ké ho dru hu to -
va ru ale bo služ by v opa ko va ných do hod nu tých le ho -
tách. 

(4) Ak je plat ba pri ja tá pred do da ním to va ru ale bo
služ by, vzni ká da ňo vá po vin nos� z pri ja tej plat by dňom
pri ja tia plat by.

(5) Pri do da ní to va ru na zá kla de ko mi sio nár skej
zmlu vy vzni ká ko mi ten to vi da ňo vá po vin nos� v ten istý
deň, keï vzni ká da ňo vá po vin nos� ko mi sio ná ro vi. 

(6) Pri ob sta ra ní služ by pod ¾a § 9 ods. 4 vzni ká da ňo -
vá po vin nos� dňom vy ho to ve nia fak tú ry, kto rou ob sta -
rá va te¾ po ža du je plat bu za ob sta ra nú služ bu, ale bo
dňom pri ja tia plat by, a to tým dňom, kto rý na sta ne
skôr. 

(7) Pri do da ní to va ru pros tred níc tvom pre daj ných
auto ma tov, prí pad ne iných ob dob ných prí stro jov uvá -
dza ných do cho du min ca mi, ban kov ka mi, znám ka mi
ale bo iný mi pla tob ný mi pros tried ka mi na hrá dza jú ci mi
pe nia ze vzni ká da ňo vá po vin nos� dňom, keï sa vy be rú
pe nia ze ale bo znám ky z prí stro ja ale bo iným spô so bom
sa zis tí výš ka ob ra tu. 

(8) Ak je to var odo sla ný ale bo pre pra ve ný z tu zem ska
do iné ho člen ské ho štá tu a jeho do da nie spĺ ňa pod -
mien ky na oslo bo de nie od dane pod ¾a § 43 ods. 1 až 4,
za deň do da nia to va ru sa po va žu je 
a) 15. deň ka len dár ne ho me sia ca na sle du jú ce ho po

ka len dár nom me sia ci, keï bol to var do da ný, ale bo

b) deň vy ho to ve nia fak tú ry, ak bola fak tú ra vy ho to ve -
ná pred 15. dňom pod ¾a pís me na a). 

(9) Ak je to var odo sla ný ale bo pre pra ve ný z tu zem ska
do mies ta ur če nia na úze mí tre tie ho štá tu (§ 47 ods. 1
a 2), za deň do da nia to va ru sa po va žu je deň vý stu pu to -
va ru z úze mia Eu róp skych spo lo čen stiev, kto rý je po -
tvr de ný col ným or gá nom v pí som nom col nom vy hlá se -
ní.

§ 20

Da ňo vá po vin nos� pri na do bud nu tí to va ru
v tu zem sku z iné ho člen ské ho štá tu 

(1) Da ňo vá po vin nos� pri na do bud nu tí to va ru v tu -
zem sku z iné ho člen ské ho štá tu vzni ká
a) 15. deň ka len dár ne ho me sia ca na sle du jú ce ho po

ka len dár nom me sia ci, keï sa usku toč ni lo na do bud -
nu tie to va ru, ale bo

b) dňom vy ho to ve nia fak tú ry, ak bola fak tú ra vy ho to -
ve ná pre na do bú da te ¾a to va ru pred 15. dňom pod ¾a
pís me na a). 

(2) Na do bud nu tie to va ru v tu zem sku z iné ho člen ské -
ho štá tu sa po va žu je za usku toč ne né, ak by ta ký to to -
var bol po va žo va ný za do da ný v tu zem sku. 

(3) Da ňo vá po vin nos� pri na do bud nu tí no vé ho do -
prav né ho pros tried ku v tu zem sku z iné ho člen ské ho
štá tu oso bou, kto rá nie je re gis tro va ná pre daň pod ¾a
§ 4 až 7, vzni ká dňom na do bud nu tia no vé ho do prav né -
ho pros tried ku.

§ 21

Da ňo vá po vin nos� pri do vo ze to va ru

(1) Da ňo vá po vin nos� pri do vo ze to va ru vzni ká
a) pre pus te ním to va ru do col né ho re ži mu vo¾ ný obeh,
b) pre pus te ním to va ru do col né ho re ži mu ak tív ny zuš -

¾ach �o va cí styk v sys té me vrá te nia,
c) ukon če ním col né ho re ži mu do čas né po u ži tie,
d) pri spä� do vá ža nom to va re pre pus te ním do col né ho

re ži mu vo¾ ný obeh z col né ho re ži mu pa sív ny zuš -
¾ach �o va cí styk,

e) ne zá kon ným do vo zom to va ru,
f) od ňa tím to va ru col né mu do h¾a du.

(2) Da ňo vá po vin nos� pri to va re pod ¾a od se ku 1 vzni -
ká dňom pri ja tia col né ho vy hlá se nia na pre pus te nie to -
va ru do prí sluš né ho col né ho re ži mu ale bo dňom, v kto -
rom col ný dlh vzni kol iným spô so bom ako pri ja tím
col né ho vy hlá se nia. Daň je splat ná v le ho te pre splat -
nos� cla pod ¾a col ných pred pi sov. 

Zá  k l ad  dane  a  sadz  b a  dane

§ 22

Zá klad dane pri do da ní
to va ru a služ by

(1) Zá kla dom dane pri do da ní to va ru ale bo služ by je
všet ko, čo tvo rí pro ti hod no tu, kto rú do dá va te¾ pri jal
ale bo má pri ja� od prí jem cu pl ne nia ale bo inej oso by za
do da nie to va ru ale bo služ by, zní že nú o daň. Do zá kla -
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du dane sa za hŕ ňa aj do tá cia ale bo prí spe vok, kto rý je
pria mo spo je ný s ce nou to va ru ale bo služ by. 

(2) Do zá kla du dane pod ¾a od se ku 1 sa za hŕ ňa jú aj 
a) iné dane, clá a po plat ky vz�a hu jú ce sa na to var ale bo 

služ bu, 
b) sú vi sia ce ná kla dy (vý dav ky), ako na prí klad pro ví zia, 

ná kla dy na ba le nie, ná kla dy na pre pra vu a ná kla dy
po is te nia po ža do va né do dá va te ¾om od ku pu jú ce ho
ale bo zá kaz ní ka. 

(3) Do zá kla du dane pod ¾a od se ku 1 sa ne za hŕ ňa jú
vý dav ky pla te né v mene a na účet ku pu jú ce ho ale bo zá -
kaz ní ka, kto ré do dá va te¾ po ža du je od ku pu jú ce ho ale -
bo zá kaz ní ka (ïa lej len „pre chod né po lo žky“). 

(4) Ak je v čase do da nia to va ru ale bo služ by pos kyt -
nu tá z¾a va z ceny ale bo ak je pos kyt nu tá z¾a va za skor -
šiu úhra du ceny, zá klad dane sa zní ži o sumu z¾a vy. 

(5) Pri do da ní to va ru pod ¾a § 8 ods. 3 je zá kla dom
dane cena, za kto rú bol to var na do bud nu tý vrá ta ne ná -
kla dov sú vi sia cich s na do bud nu tím, a ak bol to var vy -
tvo re ný vlast nou čin nos �ou, zá kla dom dane sú ná kla -
dy na vy tvo re nie to va ru vlast nou čin nos �ou. Pri do da ní
služ by pod ¾a § 9 ods. 2 a 3 sú zá kla dom dane ná kla dy
na služ bu. 

(6) Zá kla dom dane pri pre mies tne ní to va ru pod ¾a § 8
ods. 4 je cena, za kto rú bol to var na do bud nu tý vrá ta ne
ná kla dov sú vi sia cich s na do bud nu tím, a ak bol to var
vy tvo re ný vlast nou čin nos �ou, zá kla dom dane sú ná -
kla dy na vy tvo re nie to va ru vlast nou čin nos �ou, pri čom
pri ur če ní zá kla du dane sa pri me ra ne uplat nia od se ky
2 a 3. 

(7) Pri pre daji pod ni ku ale bo čas ti pod ni ku tvo ria cej
samo stat nú or ga ni zač nú zložku4) sa zá klad dane určí
na zá kla de do hod nu tej ceny vz�a hu jú cej sa na pre vá -
dza ný hmot ný a ne hmot ný ma je tok. Zá klad dane sa ne -
mô že zní ži� o zá väz ky, kto ré pre chá dza jú na ku pu jú ce -
ho. 

§ 23

Zá klad dane pri na do bud nu tí to va ru
v tu zem sku z iné ho člen ské ho štá tu

(1) Zá klad dane pri na do bud nu tí to va ru v tu zem sku
z iné ho člen ské ho štá tu sa určí pod ¾a § 22 ods. 1 až 4. 

(2) Pri na do bud nu tí to va ru v tu zem sku z iné ho člen -
ské ho štá tu pod ¾a § 11 ods. 8 sa zá klad dane určí pod ¾a
§ 22 ods. 6. 

§ 24

Zá klad dane pri do vo ze to va ru

(1) Zá kla dom dane pri do vo ze to va ru je hod no ta ur če -
ná na col né úče ly pod ¾a col ných pred pi sov. 

(2) Ak nie sú za hr nu té do hod no ty ur če nej na col né
úče ly, za hŕ ňa jú sa do zá kla du dane pri do vo ze to va ru aj
a) dane, clá a iné plat by splat né v za hra ni čí a splat né

pri do vo ze to va ru ok rem dane, kto rá sa má vy me ra�,
b) sú vi sia ce ná kla dy (vý dav ky), ako na prí klad pro ví zia, 

ná kla dy na ba le nie, ná kla dy na pre pra vu a ná kla dy
po is te nia vznik nu té do pr vé ho mies ta ur če nia v tu -
zem sku. 

(3) Prvé mies to ur če nia v tu zem sku pod ¾a od se ku 2
písm. b) je mies to uve de né v ná klad nom lis te ale bo
inom sprie vod nom do ku men te spre vá dza jú com do vá -
ža ný to var do tu zem ska. Ak ta ké to mies to nie je uve de -
né, za prvé mies to ur če nia v tu zem sku sa po va žu je
mies to pr vej pre klád ky to va ru v tu zem sku. 

(4) Do zá kla du dane sa za hŕ ňa jú aj ná kla dy (vý dav ky) 
pod ¾a od se ku 2 písm. b), kto ré sa tý ka jú pre pra vy to va -
ru na iné mies to ur če nia na úze mí Eu róp skych spo lo -
čen stiev, ako je tu zem sko, ak toto mies to je pri do vo ze
to va ru zná me. 

(5) Do zá kla du dane sa ne za hŕ ňa z¾a va z ceny to va ru
a z¾a va za skor šiu úhra du ceny to va ru. 

(6) Pri spä� do vá ža nom to va re pre pus te nom do col né -
ho re ži mu vo¾ ný obeh z col né ho re ži mu pa sív ny zuš -
¾ach �o va cí styk je zá kla dom dane hod no ta spra co va te¾ -
ských ope rá cií vy ko na ných v tre �om štá te a po lo žky
pod ¾a od se ku 2. 

§ 25

Op ra va zá kla du dane

(1) Zá klad dane pri do da ní to va ru ale bo služ by a pri
na do bud nu tí to va ru v tu zem sku z iné ho člen ské ho štá -
tu sa op ra ví
a) pri úpl nom ale bo čias toč nom zru še ní do dáv ky to va -

ru ale bo služ by a pri úpl nom ale bo čias toč nom vrá -
te ní do dáv ky to va ru, 

b) pri zní že ní ceny to va ru ale bo služ by po vzni ku da ňo -
vej po vin nos ti, 

c) pri zvý še ní ceny to va ru ale bo služ by. 

(2) Ak sa po na do bud nu tí to va ru v tu zem sku z iné ho
člen ské ho štá tu vrá ti na do bú da te ¾o vi spot reb ná daň
za pla te ná v člen skom štá te, z kto ré ho bol to var odo sla -
ný ale bo pre pra ve ný, zá klad dane sa zní ži o sumu vrá -
te nej spot reb nej dane. 

(3) Roz diel me dzi pô vod ným zá kla dom dane a op ra ve -
ným zá kla dom dane sa uve die v da ňo vom pri zna ní za
zda ňo va cie ob do bie, v kto rom sa vy ho to vil do klad o op -
ra ve zá kla du dane.

(4) Col ný or gán vrá ti ale bo od pus tí daň pri do vo ze to -
va ru na zá kla de žia dos ti v prí pa doch pod ¾a čl. 235 až
242 naria de nia Rady (EHS) č. 2913/1992 s vý nim kou
prí pa du, ak žia da te¾ môže od po čí ta� daň z do ve ze né ho
to va ru v pl nom roz sa hu; táto vý nim ka sa ne vz�a hu je na 
prí pad pod ¾a čl. 236 na ria de nia Rady (EHS)
č. 2913/1992. 

(5) Ak pri do vo ze to va ru vznik ne da ňo vá po vin nos�
v tu zem sku práv nic kej oso be z iné ho člen ské ho štá tu,
kto rá nie je zda ni te¾ nou oso bou, col ný or gán vrá ti tej to
oso be daň za pla te nú pri do vo ze, ak 
a) ide o to var odo sla ný ale bo pre pra ve ný z úze mia tre -

tie ho štá tu a mies tom ur če nia to va ru je iný člen ský
štát ako tu zem sko a

b) táto oso ba pre u ká že, že na do bud nu tie to va ru bolo
pred me tom dane v člen skom štá te ur če nia to va ru. 
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§ 26

Pre po čet cu dzej meny
a za ok rúh ¾o va nie dane

(1) Ak sa po ža du je plat ba pri do da ní to va ru, do da ní
služ by ale bo na do bud nu tí to va ru v tu zem sku z iné ho
člen ské ho štá tu v cu dzej mene, pre po čí ta sa na úče ly
ur če nia zá kla du dane na slo ven skú menu kur zom vy -
hlá se ným v kur zo vom líst ku Ná rod nej ban ky Slo ven -
ska plat ným v deň vzni ku da ňo vej po vin nos ti.

(2) Pri pre po čte cu dzej meny na slo ven skú menu pri
ur če ní zá kla du dane pri do vo ze to va ru sa po stu pu je
pod ¾a col ných pred pi sov. 

(3) Daň vy po čí ta ná pri do da ní to va ru, do da ní služ by
a na do bud nu tí to va ru v tu zem sku z iné ho člen ské ho
štá tu sa za ok rúh ¾u je na de sa� ha lie re do 0,05 Sk sme -
rom na dol a od 0,05 Sk vrá ta ne sme rom na hor.

(4) Daň vy po čí ta ná pri do vo ze to va ru sa za ok rúh ¾u je
na celé ko ru ny sme rom na hor.

§ 27

Sadz ba dane

Sadz ba dane je 19 % zo zá kla du dane.

Os l o  bo  de  n i e  od  dane

§ 28

Poš to vé služ by

Oslo bo de né od dane sú uni ver zál ne poš to vé služ by.7)
Oslo bo de né od dane je aj do da nie to va ru, kto rý sú vi sí
s pos ky to va nou uni ver zál nou poš to vou služ bou.

§ 29

Zdra vot ná sta rost li vos�

(1) Oslo bo de né od dane je pos ky to va nie zdra vot nej
sta rost li vos ti štát ny mi a ne štát ny mi zdra vot níc ky mi
za ria de nia mi pod ¾a oso bit né ho predpisu8) a to va ry
a služ by s ňou pria mo sú vi sia ce pos ky to va né tý mi to
štát ny mi a ne štát ny mi zdra vot níc ky mi za ria de nia mi.
Oslo bo de né od dane nie je do da nie lie kov a zdra vot níc -
kych po mô cok. 

(2) Oslo bo de ná od dane je aj 
a) ošet ro va te¾ ská sta rost li vos� a pô rod ná asis ten cia,

ak sú sú čas �ou pri már nej, se kun dár nej a ná sled nej
zdra vot nej sta rost li vos ti pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,9)

b) kú pe¾ ná sta rost li vos�,10) a ak kú pe¾ ná sta rost li vos�
nad vä zu je na pred chá dza jú cu am bu lant nú sta rost -

li vos� ale bo ústav nú sta rost li vos�, aj služ by s ňou
pria mo sú vi sia ce, 

c) pos ky to va nie zdra vot nej sta rost li vos ti zub ný mi le -
kár mi a do da nie zub ných ná hrad zub ný mi le kár mi
a zub ný mi tech nik mi,

d) zá chran ná zdra vot ná služ ba a do pra va osôb do zdra -
vot níc ke ho za ria de nia a zo zdra vot níc ke ho za ria de -
nia pos ky to va ná v sú vis los ti so zdra vot nou sta rost li -
vos �ou.

(3) Oslo bo de né od dane je do da nie ¾ud ských or gá nov
a tka nív, ¾ud skej krvi a krv ných prí prav kov a ma ter ské -
ho mlie ka.

§ 30

Služ by so ciál nej po mo ci

(1) Oslo bo de né od dane sú služ by so ciál nej po mo ci
a služ by sú vi sia ce s ochra nou detí a mlá de že pos ky to -
va né v za ria de niach so ciál nych slu žieb pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su;11) oslo bo de ný od dane je aj to var do da ný
spo lu s tý mi to služ ba mi, ak s do da ním tých to slu žieb
pria mo sú vi sí. 

(2) Oslo bo de né od dane sú služ by a to var pod ¾a od se -
ku 1 do da né aj inou práv nic kou oso bou ale bo fy zic kou
oso bou, ak táto oso ba spĺ ňa jed nu pod mien ku ale bo
viac z tých to pod mie nok:
a) vy ko ná va čin nos� na iný účel, ako je do sa ho va nie

zis ku, a aký ko¾ vek prí pad ný zisk musí by� v pl nom
roz sa hu ur če ný na po kra čo va nie ale bo zlep še nie do -
dá va ných slu žieb,

b) je zria de ná a spra vo va ná na zá sa de dob ro vo¾ nos ti
oso ba mi, kto ré ne ma jú pria my ale bo ne pria my fi -
nanč ný pro spech na vý sled koch jej čin nos ti,

c) uplat ňu je ceny schvá le né prí sluš ný mi úrad mi ale bo
ceny ne pre kra ču jú ce tak to schvá le né ceny a pri
služ bách, kto ré ne pod lie ha jú po vin nos ti schvá le nia
ceny, uplat ňu je niž šiu cenu, ako za ob dob né služ by
uplat ňu jú oso by, kto rých cie ¾om je do siah nu�  ta -
kouto čin nos �ou zisk. 

§ 31

Vý chov né služ by a vzde lá va cie služ by

(1) Oslo bo de né od dane sú vý chov né služ by a vzde lá -
va cie služ by pos ky to va né 
a) pod ¾a oso bit ných pred pi sov,12) 
b) práv nic kou oso bou ale bo fy zic kou oso bou, kto rá

spĺ ňa jed nu pod mien ku ale bo viac pod mie nok pod ¾a
§ 30 ods. 2,

c) ako od bor ný vý cvik a re kva li fi ká cia pos ky to va né
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.13) 

(2) Oslo bo de né od dane je aj do da nie to va ru a do da -
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7) § 3 zá ko na č. 507/2001 Z. z. o poš to vých služ bách.
8) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
9) § 20a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 277/1994 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

10) § 7 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 98/1995 Z. z. o Lie čeb nom po riad ku v zne ní ne skor ších pred pi sov.
11) Na prí klad zá kon č. 195/1998 Z. z. o so ciál nej po mo ci v zne ní ne skor ších pred pi sov.
12) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 279/1993 Z. z. o škol ských za ria de niach v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

Zá kon č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred ných škôl (škol ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

13) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 5/2004 Z. z. o služ bách za mest na nos ti.



nie slu žieb úzko sú vi sia cich s vý chov ný mi služ ba mi
a vzde lá va cí mi služ ba mi pod ¾a od se ku 1 oso ba mi, kto -
ré pos ky tu jú vý chov né služ by a vzde lá va cie služ by  po -
d¾a od se ku 1. 

§ 32

Služ by do dá va né čle nom

Oslo bo de né od dane sú služ by do dá va né ako pro ti -
hod no ta člen ské ho prí spev ku pre vlast ných čle nov po -
li tic kých strán a hnu tí, cir kví a ná bo žen ských spo loč -
nos tí, ob čian skych zdru že ní vrá ta ne od bo ro vých
or ga ni zá cií a pro fe sij ných ko môr, ak toto oslo bo de nie
od dane ne na ru šu je hos po dár sku sú �až; oslo bo de ný od 
dane je aj to var do da ný tý mi to oso ba mi v úz kej sú vis -
los ti s do da nou služ bou. 

§ 33

Služ by sú vi sia ce so šport om
ale bo te le snou vý cho vou

Oslo bo de né od dane sú služ by, kto ré úzko sú vi sia so
šport om ale bo te le snou vý cho vou, do dá va né oso bám,
kto ré sa zú čas tňu jú na športe ale bo te le snej vý chove,
ak sú tie to služ by do dá va né práv nic kou oso bou ale bo
fy zic kou oso bou, kto rá spĺ ňa jed nu pod mien ku ale bo
viac pod mie nok pod ¾a § 30 ods. 2.

§ 34

Kul túr ne služ by

Oslo bo de né od dane sú kul túr ne služ by a do da nie to -
va rov úzko s nimi sú vi sia cich, ak sú pos ky to va né 
a) práv nic kou oso bou zria de nou zá ko nom,14) 
b) práv nic kou oso bou zria de nou Mi nis ter stvom kul tú -

ry Slo ven skej re pub li ky, vyš ším územ ným cel kom
ale bo ob cou pod ¾a oso bit né ho pred pi su,15)

c) práv nic kou oso bou ale bo fy zic kou oso bou, kto rá
spĺ ňa jed nu pod mien ku ale bo viac pod mie nok pod ¾a
§ 30 ods. 2.

§ 35

Zhro maž ïo va nie fi nanč ných pros tried kov

Oslo bo de né od dane je do da nie to va rov a slu žieb oso -
ba mi, kto rých čin nos� je oslo bo de ná od dane pod ¾a § 29 
až 34, na pod u ja tiach, kto ré sú uspo ria da né na účel
zhro maž ïo va nia fi nanč ných pros tried kov po u ži tých
na ich vlast nú čin nos�, za pod mien ky, že toto oslo bo de -
nie od dane ne na ru šu je hos po dár sku sú �až. 

§ 36

Služ by ve rej no práv nej te le ví zie
a ve rej no práv ne ho roz hla su

Oslo bo de né od dane je vy sie la nie ve rej no práv nej te -
le ví zie a ve rej no práv ne ho roz hla su ok rem vy sie la nia
rek lám, te le ná ku pu a spon zo ro va ných prog ra mov vrá -
ta ne ich pro pa gá cie. 

§ 37

Po is �o va cie služ by 

(1) Oslo bo de ná od dane je po is �o va cia a za is �o va cia
čin nos� pod ¾a oso bit né ho predpisu16) vrá ta ne sú vi sia -
cich slu žieb pos ky to va ných po is �o va cí mi mak lér mi
a po is �o va cí mi agen tmi. 

(2) Oslo bo de ná od dane je po is �o va cia čin nos� So ciál -
nej pois�ovne17) a po is �o va cia čin nos� zdra vot ných po -
is �ov ní.18) 

§ 38

Do da nie a ná jom ne hnu te¾ nos ti

(1) Oslo bo de né od dane je do da nie stav by ale bo jej
čas ti vrá ta ne do da nia sta veb né ho po zem ku,19) na kto -
rom stav ba sto jí, ak je do da nie usku toč ne né po pia tich
ro koch od pr vej ko la u dá cie stav by, na zá kla de kto rej
bolo po vo le né uží va nie stav by; pla ti te¾ sa môže roz hod -
nú�, že do da nie uve de nej ne hnu te¾ nos ti ne bu de oslo -
bo de né od dane. 

(2) Oslo bo de né od dane je do da nie po zem ku ok rem
do da nia sta veb né ho po zem ku. Po kia¾ sa sta veb ný po -
ze mok do dá va so stav bou, vz�a hu je sa na jeho do da nie
od sek 1. 

(3) Oslo bo de ný od dane je ná jom ne hnu te¾ nos ti ale bo 
jej čas ti s vý nim kou
a) ná jmu v uby to va cích za ria de niach (uby to va cie služ -

by),
b) ná jmu prie sto rov a miest na par ko va nie vo zi diel,
c) ná jmu tr va lo in šta lo va ných za ria de ní a stro jov,
d) ná jmu bez peč nost ných schrá nok.

(4) Na úče ly od se ku 3 sa uby to va cím za ria de ním ro -
zu mie ho tel, mo tel, bo tel, pen zión, tu ris tic ká uby tov ňa
ale bo cha ta, kem ping a uby to va nie v súk ro mí.

(5) Pla ti te¾, kto rý pre na jí ma ne hnu te¾ nos� ale bo jej
čas� iné mu pla ti te ¾o vi, sa môže roz hod nú�, že ná jom
ne bu de oslo bo de ný od dane. 

(6) Od se ky 3 až 5 sa vz�a hu jú aj na pod ná jom ne hnu -
te¾ nos ti ale bo jej čas ti.
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14) Na prí klad zá kon č. 385/1997 Z. z. o Slo ven skom ná rod nom di vad le, zá kon č. 114/2000 Z. z. o Slo ven skej  fil har mó nii, zá kon
č. 68/1997 Z. z. o Ma ti ci slo ven skej v zne ní zá ko na č. 183/2000 Z. z.

15) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších pred pi sov.
16) Na prí klad zá kon č. 95/2002 Z. z. o po is �ov níc tve a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 123/1996 Z. z. o do pln ko vom dô chod ko vom po is te ní za mest nan cov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 409/2000 Z. z.

17) Zá kon č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.
18) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 273/1994 Z. z. o zdra vot nom po is te ní, fi nan co va ní zdra vot né ho po is te nia, o zria de ní Vše -

obec nej zdra vot nej po is �ov ne a o zria ïo va ní re zort ných, od vet vo vých, pod ni ko vých a ob čian skych zdra vot ných po is �ov ní v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.

19) § 43h zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.



§ 39

Fi nanč né služ by

(1) Oslo bo de né od dane sú:
a) pos kyt nu tie, do jed ná va nie a sprost red ko va nie úve -

ru, pos kyt nu tie a sprost red ko va nie pô žič ky, sprá va
úve ru a pô žič ky oso bou, kto rá ich pos ky tla, a  spro -
stredkovanie sta veb né ho spo re nia, 

b) pos kyt nu tie, do jed ná va nie a sprost red ko va nie úve -
ro vej zá ru ky a inej zá ru ky za pe ňaž ný zá vä zok, ako
aj sprá va úve ro vej zá ru ky oso bou, kto rá pos ky tla
úver, 

c) čin nos ti tý ka jú ce sa vkla dov a bež ných úč tov vrá ta -
ne ich sprost red ko va nia, 

d) čin nos ti tý ka jú ce sa pla tieb, pre vo dov pla tieb, še -
kov, pre vo di te¾ ných do ku men tov, dlhov s vý nim kou
vy má ha nia dlhov,

e) vy da nie a sprá va elek tro nic kých pla tob ných  pro -
striedkov a ces tov ných še kov,

f) čin nos ti tý ka jú ce sa cen ných pa pie rov a ob chod -
ných po dielov vrá ta ne sprost red ko va nia tých to čin -
nos tí; oslo bo de ná od dane nie je sprá va cen ných pa -
pie rov a úscho va cen ných pa pie rov, 

g) ot vo re nie akre di tí vu,
h) ob sta ra nie in ka sa, 
i) čin nos ti tý ka jú ce sa pe ňa zí po u ží va ných ako zá kon -

né pla tid lo vrá ta ne sprost red ko va nia tých to čin nos -
tí, 

j) zme ná ren ská čin nos�,
k) sprá va po dielo vé ho fon du správ cov skou spo loč nos -

�ou pod ¾a oso bit né ho pred pi su,20) 
l) ob cho do va nie na vlast ný účet ale bo na účet klien ta

pri ter mí no va ných ob cho doch a op ciách vrá ta ne
kur zo vých a úro ko vých ob cho dov. 

(2) Ce nou služ by pri zme ná ren skej čin nos ti je do hod -
nu tá od pla ta a vý nos (prí jem) do siah nu tý z roz die lu
kur zov v prí sluš nom zda ňo va com ob do bí.

§ 40

Pre daj poš to vých ce nín a kol kov

Oslo bo de ný od dane je pre daj plat ných poš to vých ce -
nín ur če ných na po u ži tie v rám ci poš to vých slu žieb,
kol kov a iných úrad ných ce nín, ak na plat ných poš to -
vých ce ni nách, kol koch a iných úrad ných ce ni nách je
uve de ná no mi nál na hod no ta a pre dá va jú sa za no mi -
nál nu hod no tu. 

§ 41

Pre vádz ko va nie lo té rií a iných po dob ných hier

(1) Oslo bo de né od dane je pre vádz ko va nie lo té rií
a iných po dob ných hier oso bou, kto rá má po vo le nie na
ich pre vádz ko va nie pod ¾a oso bit né ho pred pi su.21) 

(2) Od dane je oslo bo de ná aj čin nos� spo čí va jú ca v za -
bez pe če ní pre vádz ko va nia lo té rií a iných po dob ných
hier, kto rá je vy ko ná va ná v mene a na účet oso by, kto rá 
má po vo le nie na pre vádz ko va nie pod ¾a oso bit né ho

pred pi su. Za bez pe če ním pre vádz ko va nia lo té rií a iných 
po dob ných hier sa ro zu mie prí jem stá vok, pre daj žre -
bov, vý pla ta vý hier a ïal šie služ by pria mo s nimi spo je -
né, pos ky to va né man da tá rom. 

§ 42

Oslo bo de nie od dane pri do da ní to va ru,
pri kto rom ne bo la od po čí ta ná daň

Oslo bo de né od dane je do da nie to va ru, kto rý sa  po -
užíval vý luč ne na čin nos ti oslo bo de né od dane pod ¾a
§ 28 až 41 bez mož nos ti od po čí ta nia dane pod ¾a § 49
ods. 3, a do da nie to va ru, pri kto ré ho na do bud nu tí nie
je mož nos� od po čí ta nia dane pod ¾a § 49 ods. 6.

§ 43

Oslo bo de nie od dane pri do da ní to va ru
z tu zem ska do iné ho člen ské ho štá tu

(1) Oslo bo de né od dane je do da nie to va ru, kto rý je
odo sla ný ale bo pre pra ve ný z tu zem ska do iné ho člen -
ské ho štá tu pre dá va jú cim ale bo na do bú da te ¾om to va -
ru ale bo na ich účet, ak na do bú da te¾ je oso bou iden ti fi -
ko va nou pre daň v inom člen skom štá te. 

(2) Oslo bo de né od dane je do da nie no vé ho do prav né -
ho pros tried ku, kto rý je odo sla ný ale bo pre pra ve ný
z tu zem ska do iné ho člen ské ho štá tu ku pu jú ce mu pre -
dá va jú cim ale bo ku pu jú cim ale bo na ich účet. 

(3) Oslo bo de né od dane je do da nie to va ru, kto rý je
pred me tom spot reb nej dane, odo sla né ho ale bo pre pra -
ve né ho z tu zem ska do iné ho člen ské ho štá tu ku pu jú ce -
mu pre dá va jú cim ale bo ku pu jú cim ale bo na ich účet,
ak ku pu jú ci je zda ni te¾ nou oso bou pod ¾a prá va iné ho
člen ské ho štá tu, kto rá nie je iden ti fi ko va ná pre daň,
ale bo práv nic kou oso bou, kto rá nie je zda ni te¾ nou oso -
bou pod ¾a prá va iné ho člen ské ho štá tu a nie je iden ti fi -
ko va ná pre daň, a ak po vin nos� pla ti� spot reb nú daň
vzni ká ku pu jú ce mu v člen skom štá te, v kto rom sa
skon čí odo sla nie ale bo pre pra va to va ru. 

(4) Oslo bo de né od dane je pre mies tne nie to va ru zda -
ni te¾ nej oso by z tu zem ska do iné ho člen ské ho štá tu na
úče ly jej pod ni ka nia (§ 8 ods. 4), ak by do da nie toh to to -
va ru pre inú oso bu bolo oslo bo de né od dane pod ¾a od -
se ku 1. 

(5) Pla ti te¾ je po vin ný pre u ká za�, že sú spl ne né pod -
mien ky oslo bo de nia od dane pod ¾a od se kov 1 až 4. Pla -
ti te¾ je po vin ný pre u ká za� do da nie to va ru do iné ho
člen ské ho štá tu kó piou fak tú ry, a
a) ak pre pra vu to va ru za bez pe čí do dá va te¾ ale bo od be -

ra te¾ inou oso bou, pre prav ným do kla dom ale bo
iným do kla dom o odo sla ní, v kto rom je uve de né
mies to ur če nia, 

b) ak pre pra vu to va ru vy ko ná do dá va te¾, pí som ným
po tvr de ním pri ja tia to va ru od be ra te ¾om ale bo oso -
bou ním po ve re nou, 

c) ak pre pra vu to va ru vy ko ná od be ra te¾, pí som ným vy -
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20) Zá kon č. 594/2003 Z. z. o ko lek tív nom in ves to va ní a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
21) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 194/1990 Zb. o lo té riách a iných po dob ných hrách v zne ní ne skor ších pred pi sov.



hlá se ním od be ra te ¾a ale bo ním po ve re nej oso by, že
to var pre pra vil do iné ho člen ské ho štá tu,

d) iný mi do klad mi, ako na prí klad zmlu vou o do da ní to -
va ru, do da cím lis tom, do kla dom o pri ja tí plat by za
to var. 

(6) Oslo bo de né od dane je 
a) do da nie to va ru a do da nie služ by pre dip lo ma tic ké

mi sie, kon zu lár ne úra dy a me dzi ná rod né or ga ni zá -
cie zria de né na úze mí iné ho člen ské ho štá tu a ich
pra cov ní kov ok rem do da nia no vé ho do prav né ho
pros tried ku (§ 11 ods. 12),

b) do da nie to va ru a do da nie služ by do iné ho člen ské ho
štá tu pre ozbro je né sily člen ské ho štá tu, kto rý je
stra nou Se ve ro at lan tic kej zmlu vy, ur če né na po u ži -
tie tý mi to ozbro je ný mi si la mi ale bo ci vil ný mi za -
mest nan ca mi, kto rí ich spre vá dza jú, a na zá so be nie
ich stra vo va cích za ria de ní, ak tie to ozbro je né sily nie 
sú ozbro je ný mi si la mi štá tu ur če nia do dá vok a ak sa 
po die¾a jú na spo loč nom ob ran nom úsi lí. 

(7) Pla ti te¾ je po vin ný pre u ká za� oslo bo de nie od dane
pod ¾a od se ku 6 po tvr de ním na úrad nom tla či ve na
oslo bo de nie od dane, kto ré je vy ho to ve né prí sluš ným
štát nym or gá nom iné ho člen ské ho štá tu a kto ré od be -
ra te¾ odo vzdal pla ti te ¾o vi.

§ 44

Oslo bo de nie od dane pri na do bud nu tí to va ru
v tu zem sku z iné ho člen ské ho štá tu

Oslo bo de né od dane je na do bud nu tie to va ru v tu -
zem sku z iné ho člen ské ho štá tu, ak 
a) by do da nie ta ké ho to va ru pla ti te ¾om v tu zem sku

bolo oslo bo de né od dane, 
b) by do voz ta ké ho to va ru bol oslo bo de ný od dane  po -

d¾a § 48 ale bo
c) ten to to var je ur če ný bez pros tred ne na ïal šie do da -

nie to va ru z tu zem ska do iné ho člen ské ho štá tu ale -
bo na úze mie tre tie ho štá tu a toto do da nie je oslo bo -
de né od dane s mož nos �ou od po čí tania dane. 

§ 45

Oslo bo de nie od dane
pri troj stran nom ob cho de

(1) Troj stran ným ob cho dom sa ro zu mie ob chod, ak
a) sa na ob cho de zú čas tňu jú tri oso by a pred me tom

ob cho du je do da nie toho is té ho to va ru, kto rý je odo -
sla ný ale bo pre pra ve ný pria mo od pr vé ho do dá va te -
¾a k dru hé mu od be ra te ¾o vi z jed né ho člen ské ho štá -
tu do iné ho člen ské ho štá tu, 

b) oso by zú čast ne né na ob cho de sú iden ti fi ko va né pre
daň v troch rôz nych člen ských štá toch, 

c) prvý od be ra te¾ nie je iden ti fi ko va ný pre daň v člen -
skom štá te dru hé ho od be ra te ¾a a voči pr vé mu do dá -
va te ¾o vi a dru hé mu od be ra te ¾o vi po u ži je rov na ké
iden ti fi kač né čís lo pre daň,

d) to var odo slal ale bo pre pra vil prvý do dá va te¾ ale bo
prvý od be ra te¾, ale bo iná oso ba na ich účet,

e) dru hý od be ra te¾ po u ži je iden ti fi kač né čís lo pre daň
pri de le né člen ským štá tom, v kto rom sa odo sla nie
ale bo pre pra va to va ru skon čí, a

f) dru hý od be ra te¾ je oso bou po vin nou pla ti� daň. 

(2) Ak sú spl ne né pod mien ky pre troj stran ný ob chod
pod ¾a od se ku 1, prvý od be ra te¾ nie je po vin ný pla ti� daň 
pri na do bud nu tí to va ru z iné ho člen ské ho štá tu a na -
do bud nu tie to va ru u tej to oso by sa po va žu je za zda ne -
né. 

(3) Pri troj stran nom ob cho de prvý od be ra te¾ vy ho to ví
pre dru hé ho od be ra te ¾a fak tú ru, kto rá ne bu de ob sa ho -
va� sumu dane a v kto rej uve die, že ide o troj stran ný ob -
chod.

(4) Zo zá zna mov ve de ných na ur če nie dane musí by�
zrej mé
a) u pr vé ho od be ra te ¾a, ak po u ži je pri troj stran nom ob -

cho de iden ti fi kač né čís lo pre daň pri de le né v tu zem -
sku, do hod nu tá od pla ta za do da nie to va ru dru hé mu 
od be ra te ¾o vi a ná zov ale bo meno a ad re sa dru hé ho
od be ra te ¾a,

b) u dru hé ho od be ra te ¾a, ak po u ži je pri troj stran nom
ob cho de iden ti fi kač né čís lo pre daň pri de le né v tu -
zem sku, zá klad dane, suma dane a ná zov ale bo
meno a ad re sa pr vé ho od be ra te ¾a.

§ 46

Oslo bo de nie pre prav ných
slu žieb od dane

(1) Oslo bo de ná od dane je pre pra va to va ru na ostro vy 
a z ostro vov, kto ré tvo ria auto nóm ne ob las ti Azo ry
a Ma de i ra, a pre pra va to va ru me dzi tý mi to ostrov mi. 

(2) Oslo bo de ná od dane je do pra va osôb na úze mí tu -
zem ska, ak ide o do pra vu
a) z tu zem ska do za hra ni čia, 
b) zo za hra ni čia do tu zem ska,
c) z mies ta v za hra ni čí do mies ta v za hra ni čí cez tu zem -

sko,
d) me dzi dvo ma mies ta mi v tu zem sku, kto rá tvo rí sú -

čas� me dzi ná rod nej le tec kej ale bo vod nej do pra vy.

§ 47

Oslo bo de nie od dane
pri vý vo ze to va ru a slu žieb 

(1) Oslo bo de né od dane je do da nie to va ru, kto rý je
odo sla ný ale bo pre pra ve ný pre dá va jú cim ale bo na jeho
účet do mies ta ur če nia na úze mí tre tie ho štá tu. 

(2) Oslo bo de né od dane je do da nie to va ru, kto rý je
odo sla ný ale bo pre pra ve ný ku pu jú cim ale bo na jeho
účet do mies ta ur če nia na úze mí tre tie ho štá tu, ak ku -
pu jú ci nemá v tu zem sku síd lo, mies to pod ni ka nia, pre -
vádz ka reň ani byd li sko, s vý nim kou do da nia to va ru,
kto rý pre pra vil ku pu jú ci na úče ly vy ba ve nia, zá so be nia 
po hon ný mi lát ka mi a po tra vi na mi vý let ných lodí, súk -
rom ných lie ta diel ale bo akých ko¾ vek do prav ných  pro -
striedkov na súk rom né po u ži tie. 

(3) Odo sla nie ale bo pre pra ve nie to va ru do mies ta ur -
če nia na úze mí tre tie ho štá tu pod ¾a od se kov 1 a 2 je
pla ti te¾ po vin ný pre u ká za� pí som ným col ným vy hlá se -
ním o pre pus te ní to va ru do col né ho re ži mu vý voz,
v kto rom je po tvr de ný col ným or gá nom vý stup to va ru
z úze mia Eu róp skych spo lo čen stiev, a do kla dom o odo -
sla ní ale bo pre pra ve to va ru. 
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(4) Oslo bo de né od dane je do da nie to va ru v da ňo vom
skla de po vo le nom pod ¾a oso bit né ho predpisu6) v tran -
zit nom prie sto re me dzi ná rod ných le tísk a prí sta vov
a na pa lu bách lie ta diel vý luč ne fy zic kým oso bám, kto ré 
bez pros tred ne opus tia, prí pad ne opus tia s me dzi pris -
tá tím v inom člen skom štá te, ak je pri ta kom me dzi pris -
tá tí za me dze né opus te nie tran zit né ho prie sto ru, úze -
mie spo lo čen stva. To var oslo bo de ný od dane smie by�
pred a ný tým to oso bám až po ove re ní, že ich cie ¾o vé
 letis ko ale bo cie ¾o vý prí stav je v tre �om štá te. Práv nic ká 
oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá usku toč ňu je taký pre -
daj, je po vin ná za bez pe či�, aby na pre daj nom do kla de
bolo vy zna če né meno a priez vis ko fy zic kej oso by, čís lo
letu ale bo plav by, cie ¾o vé le ti sko ale bo prí stav ku pu jú -
ce ho, ob chod ný ná zov to va ru a cena to va ru.

(5) Oslo bo de né od dane sú spra co va te¾ ské ope rá cie
na hnu te¾ nom ma jet ku, kto rý bol do ve ze ný z úze mia
tre tie ho štá tu ale bo na do bud nu tý na úče ly vy ko na nia
ta kých spra co va te¾ ských ope rá cií v tu zem sku a kto rý je 
odo sla ný ale bo pre pra ve ný z úze mia Eu róp skych spo -
lo čen stiev oso bou, kto rá tie to služ by do da la, ale bo na
jej účet ale bo zá kaz ní kom, kto rý nemá v tu zem sku síd -
lo, mies to pod ni ka nia, pre vádz ka reň ani byd li sko, ale -
bo na jeho účet. 

(6) Oslo bo de né od dane sú služ by vrá ta ne pre prav -
ných a s nimi sú vi sia cich do pln ko vých slu žieb, iné ako
služ by oslo bo de né od dane pod ¾a § 28 až 41, kto ré sú
pria mo spo je né s vý vo zom to va ru a s to va rom pod col -
ným opat re ním pod ¾a § 18 ods. 2. 

(7) Oslo bo de né od dane je do da nie po hon ných lá tok
a po tra vín na zá so be nie pla vi diel 
a) po u ží va ných na plav bu po ot vo re ných mo riach, vy -

ko ná va júcich pre pra vu ces tu jú cich za od pla tu, ob -
chod nú, prie my sel nú ale bo ry bár sku čin nos�,

b) po u ží va ných na zá chran né ak cie a pos ky to va nie po -
mo ci na mori ale bo na po brež ný ry bo lov s vý nim kou
do da nia po tra vín pre pla vid lá vy ko ná va jú ce po brež -
ný ry bo lov,

c) voj no vých, kódu kom bi no va nej no men kla tú ry ex
8906 00 10, kto ré opúš �a jú tu zem sko a sme ru jú do
za hra nič né ho prí sta vu ale bo kot vi ska. 

(8) Oslo bo de né od dane je do da nie, op ra va, úpra va,
údrž ba a ná jom ná mor ných pla vi diel pod ¾a od se ku 7
písm. a) a b), do da nie, op ra va, údrž ba a ná jom vy ba ve -
nia vrá ta ne ry bár skej vý ba vy a do da nie iných slu žieb
ne vy hnut ne spo je ných s ná mor ný mi pla vid la mi. 

(9) Oslo bo de né od dane je do da nie po hon ných lá tok
a po tra vín na zá so be nie lie ta diel uží va ných le tec kým
do prav com, kto rý vy ko ná va pre važ ne me dzi ná rod nú
do pra vu za od pla tu. 

(10) Oslo bo de né od dane je do da nie, op ra va, úpra va,
údrž ba a ná jom lie ta diel uží va ných le tec kým do prav -
com, kto rý vy ko ná va pre važ ne me dzi ná rod nú do pra vu
za od pla tu, do da nie, op ra va, údrž ba a ná jom vy ba ve nia 
in šta lo va né ho ale bo po u ží va né ho v tých to lie tad lách
a do da nie iných slu žieb pot reb ných pria mo pre tie to
lie tad lá ale bo ich ná klad. 

(11) Oslo bo de né od dane je do da nie zla ta cen trál nym
ban kám. 

(12) Oslo bo de né od dane je ob sta ra nie do da nia to va -
rov a slu žieb pod ¾a od se kov 1 až 11, ak sa ob sta ra nie
vy ko ná v mene a na účet inej oso by, a ïa lej je oslo bo -
de né od dane ob sta ra nie to va rov a slu žieb usku toč ne -
né mimo úze mia Eu róp skych spo lo čen stiev, ak sa ob -
sta ra nie vy ko ná v mene a na účet inej oso by;
oslo bo de nie od dane sa ne vz�a hu je na ob sta ra nie slu -
žieb ces tov né ho ru chu, kto ré sú do da né v inom člen -
skom štá te. 

§ 48

Oslo bo de nie od dane
pri do vo ze to va ru

(1) Oslo bo de ný od dane je do voz to va ru, ak ide o to -
var, kto ré ho do da nie v tu zem sku pla ti te ¾om by bolo
oslo bo de né od dane. 

(2) To var, kto rý je pre pus te ný do col né ho re ži mu vo¾ -
ný obeh s oslo bo de ním od cla pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,22) je oslo bo de ný od dane, ak ide o 
a) malé zá siel ky to va ru ne ob chod né ho cha rak te ru a ak 

ide o do voz kávy ale bo čaju, oslo bo de nie sa vz�a hu je
na

1. 500 gra mov kávy ale bo 200 gra mov ká vo vé ho ex -
tra ktu a esen cie,

2. 100 gra mov čaju ale bo 40 gra mov ča jo vé ho ex tra k -
tu a esen cie, 
b) zá siel ky ne pa tr nej hod no ty, 
c) to var v osob nej ba to ži ne ces tu jú ce ho, 
d) osob ný ma je tok fy zic kých osôb s�a hu jú cich sa z tre -

tie ho štá tu na úze mie Eu róp skych spo lo čen stiev, 
e) to var do vá ža ný pri prí le ži tos ti uzav re tia man žel stva,
f) osob ný ma je tok na do bud nu tý de de ním, 
g) vy ba ve nie a štu dij né pot re by a za ria de nie do mác -

nos ti žia kov a štu den tov, 
h) pre mies tne nie ob chod né ho ma jet ku z tre tie ho štá tu

na úze mie Eu róp skych spo lo čen stiev; oslo bo de nie
od dane sa ne vz�a hu je na ob chod ný ma je tok, kto rý
je do ve ze ný na úče ly čin nos tí, kto ré sú oslo bo de né
od dane pod ¾a § 28 až 41, 

i) po ¾no hos po dár ske vý rob ky, 
j) osi vá, hno ji vá a vý rob ky na ob rá ba nie pôdy a pes to -

va nie rast lín,
k) zvie ra tá, bio lo gic ké ale bo che mic ké lát ky ur če né na

vý skum, ak sú pos kyt nu té bez od plat ne a sú ur če né
pre za ria de nia vy ko ná va jú ce vzde lá va nie a ve dec ký
vý skum,

l) lie či vá a lie ky ¾ud ské ho pô vo du a či nid lá na ur čo va -
nie krv nej sku pi ny a typu tka ni va, 

m) far ma ce u tic ké vý rob ky po u ží va né pri me dzi ná rod -
ných špor to vých pod u ja tiach, 

n) to var pre cha ri ta tív ne ale bo dob ro čin né or ga ni zá cie, 
o) to var do vá ža ný v pro spech obe tí ži vel nej po hro my, 
p) čest né vy zna me na nia a oce ne nia, dary ve no va né

v rám ci me dzi ná rod ných vz�a hov a to var ur če ný pre
pred sta vi te ¾ov štá tu, 
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r) vzor ky to va ru ne pa tr nej hod no ty, 
s) re kla mné tla čo vi ny a re kla mné pred me ty, 
t) to var po u ží va ný ale bo spot re bo va ný po čas vý sta vy

ale bo po dob né ho pod u ja tia, 
u) to var do vá ža ný na skúš ky, ana lý zy ale bo po ku sy, 
v) zá siel ky ur če né oso bám prí sluš ným na ko na nie vo

ve ciach ochra ny au tor ských práv, v ob las ti prie my -
sel né ho vlast níc tva a v ob las ti tech nic kej nor ma li zá -
cie, 

w) tu ris tic ký pro pa gač ný ma te riál, 
x) rôz ne do ku men ty a pred me ty, 
y) do pln ko vý ma te riál, kto rý slú ži na ulo že nie a ochra -

nu to va ru po čas pre pra vy, ak je sú čas �ou zá kla du
dane do vá ža né ho to va ru, 

z) pod stie¾ku, kr mi vo a na pá ja nie pre zvie ra tá po čas
ich pre pra vy,

za) pa li vá a ma zi vá v cest ných mo to ro vých vo zid lách
a špe ciál nych kon taj ne roch, 

zb) to var ur če ný na vý stav bu, údrž bu ale bo vý zdo bu pa -
mät ní kov ale bo cin to rí nov voj no vých obe tí, 

zc) rak vy, urny a ozdob né poh reb né pred me ty. 

(3) Do voz to va ru, kto rý je odo sla ný ale bo pre pra ve ný
z tre tie ho štá tu a kto ré ho odo sla nie ale bo pre pra va sa
skon čí v inom člen skom štá te, je oslo bo de ný od dane za 
pod mien ky, ak u do voz cu (§ 69 ods. 8) je do da nie toh to
to va ru z tu zem ska do iné ho člen ské ho štá tu oslo bo de -
né od dane pod ¾a § 43 ods. 1 až 4. 

(4) Oslo bo de ný od dane je spät ný do voz to va ru v ta -
kom sta ve, v akom bol vy ve ze ný oso bou, kto rá ho vy -
viez la, ak sa naň vz�a hu je oslo bo de nie od cla. 

(5) Oslo bo de ný od dane je do voz to va ru, kto rý je oslo -
bo de ný od cla pre oso by, kto ré po ží va jú vý sa dy a imu ni -
ty pod ¾a me dzi ná rod né ho prá va,23) a pre me dzi ná rod né
organizácie24) a ich pra cov ní kov.

(6) Oslo bo de ný od dane je do voz to va ru ozbro je ný mi
si la mi iné ho štá tu, kto rý je stra nou Se ve ro at lan tic kej
zmlu vy ale bo zú čast ne ným štá tom v Part ner stve za
mier, a iné ho štá tu na po u ži tie tý mi to ozbro je ný mi si la -
mi ale bo ci vil ný mi za mest nan ca mi, kto rí ich spre vá -
dza jú, vrá ta ne to va ru ur če né ho na zá so be nie stra vo va -
cích za ria de ní tých to ozbro je ných síl po die¾a jú cich sa
na spo loč nom ob ran nom úsi lí. 

(7) Oslo bo de né od dane je zla to do ve ze né Ná rod nou
ban kou Slo ven ska. 

(8) Oslo bo de né od dane sú služ by vz�a hu jú ce sa na
do vá ža ný to var, ak hod no ta tých to slu žieb je za hr nu tá
do zá kla du dane pod ¾a § 24. 

Od  po  č í  t a  n i e  dane

§ 49

Od po čí ta nie dane pla ti te ¾om

(1) Prá vo od po čí ta� daň z to va ru ale bo zo služ by vzni -

ká pla ti te ¾o vi v deň, keï pri tom to to va re ale bo služ be
vznik la da ňo vá po vin nos�. 

(2) Pla ti te¾ môže od po čí ta� od dane, kto rú je po vin ný
pla ti�, daň z to va rov a slu žieb, kto ré po u ži je na úče ly
svoj ho pod ni ka nia ako pla ti te¾ s vý nim kou pod ¾a od se -
kov 3 a 6. Pla ti te¾ môže od po čí ta� daň, ak je daň 
a) voči nemu uplat ne ná iným pla ti te ¾om v tu zem sku

z to va rov a slu žieb, kto ré sú ale bo majú by� pla ti te ¾o -
vi do da né,

b) ním uplat ne ná zo slu žieb a z to va rov do da ných s in -
šta lá ciou ale bo mon tá žou do dá va te ¾om ale bo na
jeho účet, pri kto rých je po vin ný pla ti� daň pod ¾a
§ 69 ods. 2 až 4,

c) ním uplat ne ná pri na do bud nu tí to va ru v tu zem sku
z iné ho člen ské ho štá tu pod ¾a § 11,

d) za pla te ná správ co vi dane v tu zem sku pri do vo ze to -
va ru. 

(3) Pla ti te¾ ne mô že od po čí ta� daň z to va rov a slu žieb
pod ¾a od se ku 2, kto ré po u ži je na do dáv ky to va rov a slu -
žieb, kto ré sú oslo bo de né od dane pod ¾a § 28 až 41,
s vý nim kou po is �o va cích slu žieb pod ¾a § 37 a fi nanč -
ných slu žieb pod ¾a § 39, ak sú pos kyt nu té zá kaz ní ko vi,
kto rý nemá síd lo, mies to pod ni ka nia, pre vádz ka reň ani 
byd li sko na úze mí Eu róp skych spo lo čen stiev, ale bo ak
sú tie to služ by pria mo spo je né s vý vo zom to va ru mimo
úze mia Eu róp skych spo lo čen stiev. 

(4) Ak pla ti te¾ po u ži je to va ry a služ by pre do dáv ky to -
va rov a slu žieb, pri kto rých môže od po čí ta� daň, a sú -
čas ne pre do dáv ky to va rov a slu žieb, pri kto rých ne mô -
že od po čí ta� daň, je po vin ný po stu po va� pri vý po čte
po mer nej výš ky dane, kto rú môže od po čí ta�, pod ¾a
§ 50. 

(5) Pla ti te¾ môže od po čí ta� daň aj v prí pa de, ak to va ry
a služ by po u ži je na pod ni ka nie v za hra ni čí, ak by táto
daň bola od po čí ta te¾ ná, keby táto čin nos� bola vy ko ná -
va ná v tu zem sku. 

(6) Pla ti te¾ ne mô že od po čí ta� daň pri 
a) kúpe a ná jme osob né ho auto mo bi lu; osob ným auto -

mo bi lom sa na úče ly toh to zá ko na ro zu mie mo to ro vé 
vo zid lo re gis tro va né v ka te gó rii M1,

25)
b) kúpe prí slu šen stva osob né ho auto mo bi lu vrá ta ne

mon tá že; prí slu šen stvom osob né ho auto mo bi lu sa
na úče ly toh to zá ko na ro zu mie elek tric ké ovlá danie
okien, cen trál ne uza my ka nie dve rí, kli ma ti zač ný sys -
tém, auto rá dio, auto rá dio s pre hrá va čom (MC/CD),
pre hrá vač (MC/CD), rep ro duk to ry, an té na, pop laš né
a za bez pe čo va cie za ria de nie, vzdu cho vý van kúš (air -
bag), streš né okno, pro ti blo ko va cie za ria de nie,

c) kúpe to va rov a slu žieb na úče ly po hos te nia a zá ba vy,
d) kúpe vrat ných fliaš s vý nim kou vrat ných fliaš, kto ré

predá z tu zem ska do iné ho člen ské ho štá tu ale bo vy -
ve zie na úze mie tre tie ho štá tu (§ 47),

e) pre chod ných po lo žkách pod ¾a § 22 ods. 3.

(7) Pla ti te¾, kto rý ku pu je osob né auto mo bi ly na úče ly
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zá cií.

25) Vy hláš ka Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky č. 116/1997 Z. z. o pod mien kach pre máv ky vo zi diel na po -
zem ných ko mu ni ká ciách v zne ní ne skor ších pred pi sov.



ich ïal šie ho pre daja ale bo ná jmu, a kúpa a pre daj
osob ných auto mo bi lov a ná jom osob ných auto mo bi lov
je pred me tom pod ni ka nia pla ti te ¾a, môže od po čí ta� daň 
pri ich kúpe, ako aj pri kúpe to va ru tvo ria ce ho ich prí -
slu šen stvo vrá ta ne mon tá že. To sa vz�a hu je aj na ojaz -
de né osob né auto mo bi ly, v ta kých prí pa doch pla ti te¾
môže od po čí ta� daň vo výš ke, kto rá sa vy po čí ta ako po -
diel, v kto ré ho či ta te li je kúp na cena vy ná so be ná výš -
kou sadz by dane a v me no va te li je sú čet čís la 100 a výš -
ky sadz by dane.

(8) Ak pla ti te¾ po u ži je osob ný auto mo bil na iný účel,
ako je usta no ve né v od se ku 7, je po vin ný od vies� daň vo 
výš ke od po čí ta nej dane, a to v zda ňo va com ob do bí,
v kto rom osob ný auto mo bil pr vý krát po u žil na iný účel; 
ak je osob ný auto mo bil pred me tom od pi so va nia pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,26) zní ži pla ti te¾ od vod dane o po -
mer nú čas� dane zod po ve da jú cu od pi som.

(9) Pri pre vádz ko va ní pod ni ku po vy hlá se ní kon kur -
zu môže pla ti te¾ od po čí ta� daň len z to va rov a slu žieb,
kto ré po u ži je na pre vádz ko va nie pod ni ku; pla ti te¾ ne -
mô že od po čí ta� daň z to va rov a slu žieb, kto ré po u ži je na 
udr žia va nie a sprá vu kon kurz nej pod sta ty, a z to va rov
a slu žieb, kto ré sú ho to vým vý dav kom správ cu kon -
kurz nej pod sta ty a sú po h¾a dáv kou pro ti kon kurz nej
pod sta te.

§ 50

Po mer né od po čí ta nie dane

(1) Po mer nú výš ku od po čí ta te¾ nej dane pod ¾a § 49
ods. 4 pla ti te¾ vy po čí ta ako sú čin dane a ko efi cien tu vy -
po čí ta né ho pod ¾a od se ku 2 a za okrúh le né ho na dve de -
sa tin né mies ta na hor. 

(2) Ko efi cient sa vy po čí ta ako po diel, v kto ré ho či ta te -
li sú vý no sy (príj my) bez dane z to va rov a slu žieb za ka -
len dár ny rok, pri kto rých je daň od po čí ta te¾ ná, a v kto -
ré ho me no va te li sú vý no sy (príj my) bez dane zo
všet kých to va rov a slu žieb za ka len dár ny rok. Pri
 výpoč te ko efi cien tu sa do či ta te ¾a ani do me no va te ¾a
ko efi cien tu ne uvá dza jú vý no sy (príj my) z 
a) pre daja pod ni ku ale bo čas ti pod ni ku tvo ria cej samo -

stat nú or ga ni zač nú zlož ku,
b) pre daja ma jet ku, kto rý pla ti te¾ po u ží val na úče ly

svoj ho pod ni ka nia, ok rem zá sob,
c) fi nanč ných slu žieb oslo bo de ných od dane pod ¾a

§ 39, ak ich pla ti te¾ pos ky tol prí le ži tost ne,
d) prí le ži tost né ho pre vo du ne hnu te¾ nos ti a prí le ži tost -

né ho ná jmu ne hnu te¾ nos ti,
e) pre daja vrat ných fliaš s vý nim kou tých, kto ré sa pre -

dajú z tu zem ska do iné ho člen ské ho štá tu ale bo sa
vy ve zú na úze mie tre tie ho štá tu.

(3) V jed not li vých zda ňo va cích ob do biach v prie be hu
ka len dár ne ho roka pla ti te¾ po u ži je ko efi cient z pred -
chá dza jú ce ho ka len dár ne ho roka. Ak ne mož no po u ži�
ko efi cient z pred chá dza jú ce ho ka len dár ne ho roka, určí 
pla ti te¾ ko efi cient na prí sluš ný ka len dár ny rok od ha -
dom pod ¾a cha rak te ru svo jej čin nos ti so sú hla som
správ cu dane.

(4) Po skon če ní ka len dár ne ho roka vy po čí ta pla ti te¾
spô so bom pod ¾a od se ku 2 ko efi cient z úda jov z toh to
skon če né ho ka len dár ne ho roka a vy po čí ta od po čí ta te¾ -
nú daň za ten to ka len dár ny rok. Roz diel me dzi od po čí -
ta nou da ňou v jed not li vých zda ňo va cích ob do biach
a da ňou vy po čí ta nou pod ¾a pr vej vety vy spo ria da pla ti -
te¾ v po sled nom zda ňo va com ob do bí ka len dár ne ho
roka na �ar chu ale bo v pro spech štát ne ho roz po čtu.
Tým is tým spô so bom po stu pu je aj pla ti te¾, kto rý v prie -
be hu ka len dár ne ho roka pre sta ne by� pla ti te ¾om, a to
za ob do bie od pr vé ho dňa ka len dár ne ho roka do skon -
če nia jeho po sled né ho zda ňo va cie ho ob do bia.

(5) Ak je úč tov ným ob do bím pla ti te ¾a hos po dár sky
rok, na úče ly od se kov 2 až 4 sa ka len dár nym ro kom ro -
zu mie hos po dár sky rok. 

§ 51

Uplat ne nie prá va
na od po čí ta nie dane

(1) Prá vo na od po čí ta nie dane pod ¾a § 49 môže pla ti -
te¾ uplat ni�, ak 
a) pri od po čí ta ní dane pod ¾a § 49 ods. 2 písm. a) má

fak tú ru od pla ti te ¾a vy ho to ve nú pod ¾a § 71, 
b) pri od po čí ta ní dane pod ¾a § 49 ods. 2 písm. b) má

fak tú ru od do dá va te ¾a,
c) pri od po čí ta ní dane pod ¾a § 49 ods. 2 písm. c) má

fak tú ru od do dá va te ¾a z iné ho člen ské ho štá tu
a v prí pa de pre mies tne nia to va ru pla ti te ¾a z iné ho
člen ské ho štá tu do tu zem ska do klad o pre mies tne ní
to va ru,

d) pri od po čí ta ní dane pod ¾a § 49 ods. 2 písm. d) má do -
voz ný do klad po tvr de ný col ným or gá nom, v kto rom
je pla ti te¾ uve de ný ako prí jem ca ale bo do voz ca. 

(2) Ak vznik ne prá vo na od po čí ta nie dane, pla ti te¾ vy -
ko ná od po čí ta nie dane tak, že od cel ko vej výš ky dane za 
prí sluš né zda ňo va cie ob do bie od po čí ta cel ko vú výš ku
od po čí ta te¾ nej dane za prí sluš né zda ňo va cie ob do bie.
Od po čí ta nie dane vy ko ná pla ti te¾ v tom zda ňo va com
ob do bí, v kto rom môže uplat ni� prá vo na od po čí ta nie
dane pod ¾a od se ku 1. 

§ 52

Od po čí ta nie dane pri do da ní
no vé ho do prav né ho pros tried ku

Oso be, kto rá prí le ži tost ne dodá nový do prav ný  pro -
striedok z tu zem ska do iné ho člen ské ho štá tu, vzni ká
v čase do da nia no vé ho do prav né ho pros tried ku prá vo
od po čí ta� daň za hr nu tú do kúp nej ceny ale bo za pla te -
nú pri do vo ze, ale bo pri na do bud nu tí no vé ho do prav -
né ho pros tried ku v tu zem sku z iné ho člen ské ho štá tu,
a to do výš ky, kto rá ne pre kro čí daň, kto rú by bola po -
vin ná táto oso ba uhra di�, ak by pri do da ní no vé ho do -
prav né ho pros tried ku z tu zem ska do iné ho člen ské ho
štá tu bola po vin ná pla ti� daň. Prá vo od po čí ta nia dane
môže by� uplat ne né len za me siac, v kto rom bol nový
do prav ný pros trie dok do da ný. 
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§ 53

Op ra va od po čí ta nej dane

(1) Ak bola vy ko na ná op ra va zá kla du dane pod ¾a
§ 25, kto rá má za ná sle dok zní že nie zá kla du dane, je
pla ti te¾, kto rý od po čí tal daň, po vin ný op ra vi� od po čí ta -
nú daň. Op ra va od po čí ta nej dane sa vy ko ná v tom zda -
ňo va com ob do bí, v kto rom pla ti te¾ do stal do klad o op -
ra ve zá kla du dane.

(2) Ak bola vy ko na ná op ra va zá kla du dane pod ¾a
§ 25, kto rá má za ná sle dok zvý še nie zá kla du dane, má
pla ti te¾, kto rý od po čí tal daň, prá vo op ra vi� od po čí ta nú
daň. Op ra va od po čí ta nej dane sa vy ko ná v tom zda ňo -
va com ob do bí, v kto rom pla ti te¾ do stal do klad o op ra ve
zá kla du dane.

(3) Ak daň za pla te ná pri do vo ze to va ru bola do da toč -
ne vrá te ná v pl nej výš ke ale bo čias toč ne pod ¾a col ných
pred pi sov, pla ti te¾ je po vin ný op ra vi� od po čí ta nú daň.
Op ra va od po čí ta nej dane sa vy ko ná v tom zda ňo va com
ob do bí, v kto rom col ný or gán vrá til daň.

(4) Ak daň za pla te ná pri do vo ze to va ru bola do da toč -
ne zvý še ná pod ¾a col ných pred pi sov, pla ti te¾ môže op -
ra vi� od po čí ta nú daň. Op ra va od po čí ta nej dane sa vy -
ko ná v tom zda ňo va com ob do bí, v kto rom bola
do da toč ne zvý še ná daň za pla te ná col né mu or gá nu.

(5) V prí pa de krá de že to va ru, pri kto rom pla ti te¾ od -
po čí tal daň, je pla ti te¾ po vin ný od vies� daň vo výš ke od -
po čí ta nej dane; ak je to var pred me tom od pi so va nia
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,26) zní ži pla ti te¾ od vod dane
o po mer nú čas� dane zod po ve da jú cu od pi som. Ak bol
od cu dze ný to var, kto rý bol pred me tom ná jmu, od ve die
pla ti te¾ daň zní že nú o daň, kto rú z toh to to va ru už od -
vie dol, naj viac však do výš ky od po čí ta nej dane. Pla ti te¾
daň od ve die za to zda ňo va cie ob do bie, v kto rom zis til
krá dež to va ru. 

§ 54

Úpra va dane od po čí ta nej pri in ves tič nom ma jet ku

(1) Pla ti te¾ upra ví od po čí ta nú daň, ak v ob do bí na sle -
du jú com po zda ňo va com ob do bí, v kto rom na do bu dol
in ves tič ný ma je tok ale bo ho vy tvo ril na vlast né ná kla -
dy, zme ní účel jeho po u ži tia.

(2) In ves tič ným ma jet kom na úče ly toh to zá ko na sú
a) hnu te¾ né veci, kto rých ob sta rá va cia cena bez dane

ale bo vlast né ná kla dy sú 100 000 Sk a viac a kto rých 
doba po u ži te¾ nos ti je dlh šia ako je den rok,

b) bu do vy, byty a ne by to vé prie sto ry,
c) nad stav by bu dov, prí stav by bu dov a sta veb né úpra -

vy bu dov, by tov a ne by to vých prie sto rov, kto ré si vy -
ža do va li sta veb né po vo le nie pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su.27)

(3) Zme nou úče lu po u ži tia in ves tič né ho ma jet ku sa
ro zu mie, ak pla ti te¾
a) in ves tič ný ma je tok, pri kto rom od po čí tal daň, po u ží -

va na do dáv ky to va rov a slu žieb bez mož nos ti od po -
čí ta nia dane ale bo na do dáv ky to va rov a slu žieb

s mož nos �ou po mer né ho od po čí ta nia dane, ale bo na
iný účel ako na pod ni ka nie,

b) in ves tič ný ma je tok, pri kto rom ne mo hol od po čí ta�
daň, po u ží va na do dáv ky to va rov a slu žieb s mož nos -
�ou od po čí ta nia dane ale bo na do dáv ky to va rov
a slu žieb s mož nos �ou po mer né ho od po čí ta nia dane,

c) in ves tič ný ma je tok, pri kto rom od po čí tal po mer nú
výš ku dane, po u ží va na do dáv ky to va rov a slu žieb
s mož nos �ou od po čí ta nia dane ale bo na do dáv ky to -
va rov a slu žieb bez mož nos ti od po čí ta nia dane, ale bo 
na iný účel ako na pod ni ka nie; za zme nu úče lu  po -
užitia in ves tič né ho ma jet ku, pri kto rom pla ti te¾ od -
po čí tal po mer nú výš ku dane, po va žu je sa aj zme na
výš ky roč né ho ko efi cien tu (§ 50 ods. 4) o hod no tu
väč šiu ako 0,10.

(4) Ob do bie na úpra vu od po čí ta nej dane pri zme ne
úče lu po u ži tia in ves tič né ho ma jet ku pod ¾a od se ku 1 je
pä� ka len dár nych ro kov vrá ta ne roka, v kto rom in ves -
tič ný ma je tok pla ti te¾ na do bu dol ale bo na vlast né ná -
kla dy vy tvo ril ok rem in ves tič né ho ma jet ku pod ¾a od se -
ku 2 písm. b) a c), pri kto rom je ob do bie na úpra vu
de sa� ka len dár nych ro kov, a ob do bie na úpra vu od po -
čí ta nej dane za čí na ply nú� v roku, v kto rom bol in ves -
tič ný ma je tok uve de ný po pr vý krát do uží va nia. Ak pla -
ti te¾ dodá in ves tič ný ma je tok pod ¾a od se ku 2 písm. b)
a c) pred uve de ním do uží va nia a zme ní účel po u ži tia,
upra ví od po čí ta nú daň v ka len dár nom roku, keï dodá
in ves tič ný ma je tok.

(5) Úpra vu od po čí ta nej dane pla ti te¾ vy ko ná v po sled -
nom zda ňo va com ob do bí ka len dár ne ho roka, v kto rom
zme nil účel po u ži tia in ves tič né ho ma jet ku. Pla ti te¾ po -
stu pu je pri úpra ve od po čí ta nej dane pod ¾a prí lo hy č. 1.
Na úče ly vý po čtu úpra vy dane od po čí ta nej pri in ves tič -
nom ma jet ku sa daň, kto rú pla ti te¾ ne mô že od po čí ta�,
po va žu je za od po čí ta nie dane vo výš ke 0.

(6) Úpra vu od po čí ta nej dane pla ti te¾ ne vy ko ná, ak
ab so lút na hod no ta vy jad ru jú ca zme nu úče lu po u ži tia
in ves tič né ho ma jet ku pred sta vu je 0,10 a me nej; hod -
no ta vy jad ru jú ca zme nu úče lu po u ži tia in ves tič né ho
ma jet ku je roz diel čís la A a čís la B pod ¾a prí lo hy č. 1. 

(7) Ak v prie be hu ob do bia na úpra vu od po čí ta nej
dane pla ti te¾ dodá in ves tič ný ma je tok s uplat ne ním
dane, po su dzu je sa ten to in ves tič ný ma je tok až do
uply nu tia ob do bia na úpra vu od po čí ta nej dane, ako by
bol po u ží va ný na pod ni ka nie s mož nos �ou od po čí ta nia
dane. Ak v prie be hu ob do bia na úpra vu od po čí ta nej
dane pla ti te¾ dodá in ves tič ný ma je tok s oslo bo de ním od 
dane, po su dzu je sa ten to in ves tič ný ma je tok až do
uply nu tia ob do bia na úpra vu od po čí ta nej dane, ako by
bol po u ží va ný na pod ni ka nie s oslo bo de ním od dane. 

(8) Ak je úč tov ným ob do bím pla ti te ¾a hos po dár sky
rok, na úče ly od se kov 4 a 5 sa ka len dár nym ro kom ro -
zu mie hos po dár sky rok. 

§ 55

Od po čí ta nie dane pri re gis trá cii pla ti te ¾a 

(1) Oso ba, kto rá sa sta la pla ti te ¾om, môže od po čí ta�
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daň via žu cu sa k ma jet ku, kto rý na do bud la pred dňom, 
keï sa sta la pla ti te ¾om. Daň pri uve de nom ma jet ku,
kto rý je pod ¾a oso bit né ho pred pi su od pi so va ným ma -
jet kom,26) pla ti te¾ zní ži o po mer nú čas� dane zod po ve -
da jú cu od pi som; pla ti te¾, kto rý nie je úč tov nou jed not -
kou, po u ži je pri zní že ní od po čí ta te¾ nej dane pos tup ako 
pla ti te¾, kto rý je úč tov nou jed not kou. Pla ti te¾ ne mô že
od po čí ta� daň, ak ma je tok ne po u ži je na do dáv ky to va -
rov a slu žieb ako pla ti te¾. 

(2) Pla ti te¾ môže od po čí ta� daň pod ¾a od se ku 1 v roz -
sa hu a za pod mie nok pod ¾a § 49 až 51. 

V rá  t e  n i e  dane  up l a t  n e  ne j
v  c e  nách  t o  va  r o v  a  s l u  ž i eb  

V rá  t e  n i e  dane  za  h ra  n i č  ným oso  b á m

§ 56 

(1) Za hra nič ná oso ba, kto rá nie je pla ti te ¾om pod ¾a
toh to zá ko na, má ná rok na vrá te nie dane uplat ne nej
pri hnu te¾ nom ma jet ku a služ bách, kto ré jej do dal pla -
ti te¾ v tu zem sku, a ná rok na vrá te nie dane, kto rú za pla -
ti la v tu zem sku pri do vo ze to va ru, za pod mie nok uve de -
ných v od se ku 2 a v § 57 a 58. 

(2) Za hra nič ná oso ba má ná rok na vrá te nie dane, ak
a) je iden ti fi ko va ná pre daň ale bo ob dob nú vše obec nú

daň zo spot re by v štá te, v kto rom má síd lo, pre vádz -
ka reň ale bo byd li sko,

b) v ob do bí, za kto ré po dá va žia dos� o vrá te nie dane,
ne ma la v tu zem sku síd lo, mies to pod ni ka nia, pre -
vádz ka reň ani byd li sko,

c) v ob do bí, za kto ré po dá va žia dos� o vrá te nie dane,
ne do da la to var ani služ bu v tu zem sku s vý nim kou
pre prav ných a s nimi sú vi sia cich do pln ko vých slu -
žieb, kto ré sú oslo bo de né od dane pod ¾a § 47 ods. 6 a
§ 48 ods. 8, a s vý nim kou slu žieb a to va ru do da né ho
s in šta lá ciou ale bo mon tá žou, ak je oso bou po vin -
nou pla ti� daň prí jem ca (§ 69 ods. 2 až 4),

d) to var ale bo služ bu kú pi la v tu zem sku ale bo to var do -
viez la na úče ly svoj ho pod ni ka nia, kto ré vy ko ná va
v za hra ni čí, za pod mien ky, že by moh la túto daň od -
po čí ta�, ak by svo je pod ni ka nie vy ko ná va la v tu zem -
sku.

(3) Za hra nič ná oso ba nemá ná rok na vrá te nie dane
pod ¾a od se ku 1 pri to va re, kto rý je ňou ale bo na jej účet
odo sla ný ale bo pre pra ve ný z tu zem ska, a do da nie toh to 
to va ru je ale bo môže by� oslo bo de né od dane pod ¾a § 43
ale bo pod ¾a § 47 ods. 2; ná rok na vrá te nie dane pri služ -
bách ces tov né ho ru chu nemá za hra nič ná oso ba, kto rá
uplat ňu je oso bit nú úpra vu uplat ňo va nia dane pre ces -
tov né kan ce lá rie.

§ 57

(1) Za hra nič ná oso ba uplat ňu je ná rok na vrá te nie
dane po da ním žia dos ti o vrá te nie dane Da ňo vé mu úra -
du Bra ti sla va I na tla či ve, kto ré ho vzor je uve de ný v prí -
lo he č. 2. Žia dos� o vrá te nie dane môže za hra nič ná oso -
ba poda�, ak suma dane za to va ry a služ by je za
ka len dár ny rok viac ako 1 000 Sk. Žia dos� o vrá te nie
dane sa po dá va naj ne skôr do šies tich me sia cov po

skon če ní ka len dár ne ho roka, v kto rom bola daň za to -
va ry a služ by uplat ne ná ale bo daň pri do vo ze to va ru
za pla te ná. Žia dos� o vrá te nie dane môže za hra nič ná
oso ba poda� pred skon če ním ka len dár ne ho roka za ob -
do bie krat šie ako ka len dár ny rok, pri čom žia dos� sa
musí vz�a ho va� na ob do bie naj me nej troch ka len dár -
nych me sia cov ka len dár ne ho roka a suma dane za to -
va ry a služ by za toto ob do bie musí by� naj me nej 8 000
Sk. Ak za hra nič ná oso ba po da la v ka len dár nom roku
žia dos� o vrá te nie dane za ob do bie krat šie ako ka len -
dár ny rok, môže po skon če ní ka len dár ne ho roka poda�
žia dos� o vrá te nie dane ne up lat ne nej v žia dos ti o vrá te -
nie dane po da nej v prie be hu ka len dár ne ho roka.

(2) Za hra nič ná oso ba k žia dos ti o vrá te nie dane musí
do lo ži�
a) ori gi nál fak tú ry vy ho to ve nej pla ti te ¾om, v kto rej je

uve de ná suma dane v slo ven ských ko ru nách,
a v prí pa de do vo zu to va ru prí sluš ný do voz ný do klad
a do klad pre u ka zu jú ci plat bu dane,

b) po tvr de nie da ňo vé ho úra du štá tu, v kto rom má síd -
lo, pre vádz ka reň ale bo byd li sko, osved ču jú ce, že za -
hra nič ná oso ba je iden ti fi ko va ná pre daň ale bo ob -
dob nú vše obec nú daň zo spot re by, pri čom
po tvr de nie ne smie by� star šie ako je den rok; vzor tla -
či va po tvr de nia je uve de ný v prí lo he č. 3.

(3) Za hra nič ná oso ba musí v žia dos ti o vrá te nie dane
vy hlá si�, že 
a) spĺ ňa pod mien ky § 56 ods. 2,
b) úda je uve de né v žia dos ti o vrá te nie dane sú prav di -

vé,
c) sa za vä zu je vrá ti� spä� akú ko¾ vek ne opráv ne ne vrá -

te nú daň.

§ 58

(1) Da ňo vý úrad Bra ti sla va I roz hod ne o žia dos ti
o vrá te nie dane do šies tich me sia cov odo dňa po da nia
žia dos ti. Ak za hra nič ná oso ba podá žia dos� o vrá te nie
dane za ob do bie krat šie ako ka len dár ny rok, pri čom
ne spl ní pod mien ky na po da nie žia dos ti za ob do bie
krat šie ako ka len dár ny rok, roz hod ne Da ňo vý úrad
Bra ti sla va I o žia dos ti o vrá te nie dane do šies tich me -
sia cov od kon ca ka len dár ne ho roka, v kto rom bola žia -
dos� o vrá te nie dane po da ná. Všet ky fak tú ry a do voz né
do kla dy pri lo že né k žia dos ti o vrá te nie dane opat rí Da -
ňo vý úrad Bra ti sla va I od tlač kom úrad nej pe čiat ky
a vrá ti ich za hra nič nej oso be; ak ide o za hra nič nú oso -
bu, kto rá má síd lo, mies to pod ni ka nia, pre vádz ka reň
ale bo byd li sko v inom člen skom štá te, vrá ti fak tú ry
a do voz né do kla dy do 30 dní od ich pred lo že nia. 

(2) Ak Da ňo vý úrad Bra ti sla va I roz hod ne o vrá te ní
dane, vrá ti daň v le ho te na roz hod nu tie o žia dos ti pod ¾a 
od se ku 1. Daň vrá ti v slo ven ských ko ru nách na účet
ve de ný v ban ke v tu zem sku ale bo na ná kla dy za hra nič -
nej oso by na účet ve de ný v ban ke v za hra ni čí; daň môže 
vrá ti� aj pros tred níc tvom zá stup cu za hra nič nej oso by,
ak zá stup ca pred lo ží da ňo vé mu úra du pl no mo cen stvo
na za stu po va nie za hra nič nej oso by.

(3) Ak Da ňo vý úrad Bra ti sla va I do da toč ne zis tí, že
daň bola vrá te ná na zá kla de ne prav di vých úda jov, má
prá vo žia da� spä� ne opráv ne ne vrá te nú daň a ulo ži� po -
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ku tu vo výš ke 50 % z ne opráv ne ne vrá te nej dane. Ak
za hra nič ná oso ba ne vrá ti ne opráv ne ne vrá te nú daň,
Da ňo vý úrad Bra ti sla va I má prá vo od miet nu� ïal šie
žia dos ti o vrá te nie dane po čas dvoch ka len dár nych ro -
kov na sle du jú cich po po da ní žia dos ti o vrá te nie dane
na zá kla de ne prav di vých úda jov. 

(4) Ná rok na vrá te nie dane nemá za hra nič ná oso ba
z tre tie ho štá tu, ak štát, v kto rom má táto za hra nič ná
oso ba síd lo, pre vádz ka reň ale bo byd li sko, ne po sky tu je
vrá te nie dane zda ni te¾ ným oso bám, kto ré sú pla ti te¾ mi
pod ¾a toh to zá ko na.

V rá  t e  n i e  dane  c e s  tu  j ú  c im
pr i  v ý  v o  z e  t o  v a  ru  

§ 59

(1) Fy zic ká oso ba, kto rá nemá tr va lý po byt ale bo pre -
chod ný po byt na úze mí Eu róp skych spo lo čen stiev
a kto rá v ces tov nom sty ku vy vá ža z úze mia Eu róp skych 
spo lo čen stiev to var ne ob chod né ho cha rak te ru v osob -
nej ba to ži ne (ïa lej len „ces tu jú ci“), môže po žia da�
o vrá te nie dane za pla te nej v cene vy ve ze né ho to va ru,
kto rý kú pi la v tu zem sku od pla ti te ¾a, s vý nim kou po -
hon ných lá tok. 

(2) Tr va lý po byt a pre chod ný po byt na úče ly od se ku 1
je mies to, kto ré je za pí sa né v ces tov nom pase. Ak taký
údaj nie je v ces tov nom pase za pí sa ný, pre u ká že ces tu -
jú ci ten to údaj iným hod no ver ným do kla dom.

(3) Ces tu jú ci môže po žia da� o vrá te nie dane, ak
a) cel ko vá hod no ta vrá ta ne dane vy ve ze né ho to va ru

kú pe né ho u jed né ho pla ti te ¾a v jed nom dni je vyš šia
ako 5 000 Sk,

b) má do klad o kúpe to va ru vy ho to ve ný pla ti te ¾om,
c) vý voz to va ru je usku toč ne ný naj ne skôr do troch me -

sia cov od kon ca me sia ca, v kto rom bol to var kú pe ný,
d) vý voz to va ru je po tvr de ný col ným úra dom toho člen -

ské ho štá tu, v kto rom to var opus tí úze mie Eu róp -
skych spo lo čen stiev, na tla či ve, kto ré vydá Mi nis ter -
stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „tla či vo
na vrá te nie dane“).

(4) Vrá te nie dane sa uplat ňu je u pla ti te ¾a, kto rý to var 
pred al, ale bo u oso by, kto rú pla ti te¾ po ve ril vrá te ním
dane.

(5) Ná rok na vrá te nie dane za ni ká, ak sa pla ti te ¾o vi
ale bo po ve re nej oso be ne pred lo žia do kla dy uve de né
v od se ku 3 do šies tich me sia cov od kon ca me sia ca,
v kto rom bol to var pred a ný.

§ 60

(1) Pla ti te¾ môže pri pre daji to va ru na po žia da nie vy -
da� tla či vo na vrá te nie dane, v kto rom uve die tie to úda -
je: 
a) svo je ob chod né meno a iden ti fi kač né čís lo pre daň,
b) dá tum pre daja to va ru,
c) druh a množ stvo pred a né ho to va ru,
d) pre daj nú cenu s da ňou, sadz bu dane a sumu dane,
e) meno, priez vis ko a byd li sko ces tu jú ce ho.

(2) Po ove re ní opráv ne nos ti ná ro ku na vrá te nie dane
(§ 59 ods. 3 až 5) sa vrá ti daň na zá kla de pred lo že né ho

do kla du o kúpe to va ru a tla či va na vrá te nie dane, v kto -
rom je po tvr de ný vý voz to va ru col ným úra dom.

(3) Daň vrá te nú pod ¾a od se ku 2 uve die pla ti te¾ v da -
ňo vom pri zna ní za zda ňo va cie ob do bie, v kto rom bola
daň vrá te ná. Vrá te nú daň je pla ti te¾ po vin ný evi do va�
pod ¾a jed not li vých zda ňo va cích ob do bí. V evi den cii
uvá dza pla ti te¾ po ra do vé čís lo tla či va na vrá te nie dane
a sumu dane. 

(4) Tla či vo na vrá te nie dane ucho vá va pla ti te¾ po čas
de sia tich ro kov od kon ca ka len dár ne ho roka, v kto rom
vrá te nú daň uplat nil v da ňo vom pri zna ní.

V rá  t e  n i e  dane  o so  bám,  k t o  r é
po  ž í  v a  jú  v ý  sa  dy  a  imu  n i  t y

pod  ¾ a  me  d z i  ná  r od  né  ho  p rá  va
a  o s l o  bo  de  n i e  od  dane

§ 61

(1) Oso by iných štá tov, kto ré po ží va jú vý sa dy a imu -
ni ty pod ¾a me dzi ná rod né ho prá va,23) a me dzi ná rod né
organizácie24) a ich pra cov ní ci (ïa lej len „za hra nič ný
zá stup ca“) majú ná rok na vrá te nie dane za pla te nej
v ce nách to va rov a slu žieb ur če ných na ich spot re bu. 

(2) Za hra nič ný mi zá stup ca mi sú 
a) dip lo ma tic ké mi sie a kon zu lár ne úra dy so síd lom na

úze mí Slo ven skej re pub li ky s vý nim kou kon zu lár -
nych úra dov ve de ných ho no rár nym kon zu lom, 

b) dip lo ma tic ké mi sie a kon zu lár ne úra dy, kto ré sú
akre di to va né pre Slo ven skú re pub li ku a majú síd lo
mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky, s vý nim kou
kon zu lár nych úra dov ve de ných ho no rár nym kon zu -
lom, 

c) me dzi ná rod né or ga ni zá cie ale bo ob last né úra dov ne
me dzi ná rod ných or ga ni zá cií (ïa lej len „me dzi ná rod -
ná or ga ni zá cia“), kto ré sú zria de né pod ¾a me dzi ná -
rod ných zmlúv,

d) dip lo ma tic kí zá stup co via mi sie, kto rí nie sú ob čan -
mi Slo ven skej re pub li ky a ne ma jú tr va lý po byt v Slo -
ven skej re pub li ke, 

e) kon zu lár ni úrad ní ci, kto rí nie sú ob čan mi Slo ven -
skej re pub li ky a ne ma jú tr va lý po byt v Slo ven skej re -
pub li ke, s vý nim kou ho no rár nych kon zu lov, 

f) čle no via ad mi nis tra tív ne ho a tech nic ké ho per so ná -
lu mi sie, kto rí nie sú ob čan mi Slo ven skej re pub li ky
a ne ma jú tr va lý po byt v Slo ven skej re pub li ke, 

g) kon zu lár ni za mest nan ci, kto rí nie sú ob čan mi Slo -
ven skej re pub li ky a ne ma jú tr va lý po byt v Slo ven -
skej re pub li ke, s vý nim kou za mest nan cov kon zu lár -
nych úra dov ve de ných ho no rár nym kon zu lom,

h) pra cov ní ci me dzi ná rod nej or ga ni zá cie, kto rí nie sú
ob čan mi Slo ven skej re pub li ky, ne ma jú tr va lý po byt
v Slo ven skej re pub li ke a sú tr va lo pri de le ní na vý kon 
úrad ných funk cií v Slo ven skej re pub li ke.

(3) Vrá te nie dane sa pos ky tu je za hra nič ným zá stup -
com len tých štá tov, kto ré také vrá te nie dane ale bo ob -
dob né zvý hod ne nie pos ky tu jú oso bám Slo ven skej re -
pub li ky. Ak iný štát také vrá te nie dane ale bo ob dob né
zvý hod ne nie ne po sky tu je oso bám Slo ven skej re pub li -
ky v roz sa hu vrá te nia dane pos ky to va né ho Slo ven skou
re pub li kou, pri zná sa za hra nič ným zá stup com tých to

Strana 2336 Zbierka zákonov č. 222/2004 Čiastka 97



štá tov vrá te nie dane len v ta kom roz sa hu, ako pos ky tu -
je ten to štát oso bám Slo ven skej re pub li ky. Ak iný štát
také vrá te nie dane ale bo ob dob né zvý hod ne nie pos ky -
tu je oso bám Slo ven skej re pub li ky vo väč šom roz sa hu,
ako pos ky tu je Slo ven ská re pub li ka, pri zná sa za hra -
nič ným zá stup com tých to štá tov vrá te nie dane v ta kom 
roz sa hu, ako pos ky tu je ten to štát oso bám Slo ven skej
re pub li ky. Vzá jom nos� pod ¾a toh to od se ku sa ne vz�a -
hu je na me dzi ná rod né or ga ni zá cie a ich pra cov ní kov.

(4) Za hra nič né mu zá stup co vi pod ¾a od se ku 2 písm. a)
sa vrá ti daň za pla te ná v ce nách to va rov a slu žieb naj viac 
do výš ky 3 000 000 Sk za ka len dár ny rok. Do uve de né ho 
li mi tu sa ne za ra tú va daň za pla te ná v ce nách auto mo bi -
lov, po hon ných lá tok, sta vieb a sta veb ných prác.

(5) Za hra nič né mu zá stup co vi pod ¾a od se ku 2 písm. c)
sa vrá ti daň za pla te ná v ce nách to va rov a slu žieb naj viac 
do výš ky 500 000 Sk za ka len dár ny rok. Do uve de né ho
li mi tu sa ne za ra tú va daň za pla te ná v ce nách auto mo bi -
lov a po hon ných lá tok.

(6) Za hra nič né mu zá stup co vi pod ¾a od se ku 2 písm. a)
a c) sa vrá ti daň za pla te ná
a) v cene jed né ho osob né ho auto mo bi lu na kaž dé ho

akre di to va né ho čle na ale bo úrad ní ka po čas dvoch
ro kov,

b) v ce nách naj viac troch úžit ko vých auto mo bi lov po -
čas dvoch ro kov vrá ta ne dane za pla te nej v ce nách
po hon ných lá tok, 

c) v ce nách po hon ných lá tok na je den osob ný auto mo -
bil v roz sa hu naj viac 4 000 lit rov roč ne.

(7) Za hra nič né mu zá stup co vi pod ¾a od se ku 2 písm. d)
až g), kto ré ho dip lo ma tic ká mi sia ale bo kon zu lár ny úrad 
má síd lo na úze mí Slo ven skej re pub li ky, vrá ti sa daň za -
pla te ná v ce nách to va rov a slu žieb na osob nú spot re bu
s vý nim kou dane za pla te nej v cene osob né ho auto mo bi -
lu a po hon ných lá tok v roz sa hu ce lo roč né ho li mi tu. Ce -
lo roč ný li mit vrá te nia dane je pre 
a) ve dú ce ho mi sie 100 000 Sk,
b) ve dú ce ho kon zu lár ne ho úra du 100 000 Sk,
c) čle na dip lo ma tic ké ho per so ná lu 80 000 Sk,
d) čle na ad mi nis tra tív ne ho a tech nic ké ho

per so ná lu  60 000 Sk.

(8) Za hra nič né mu zá stup co vi pod ¾a od se ku 2 písm. d)
až g), kto ré ho dip lo ma tic ká mi sia ale bo kon zu lár ny úrad 
má síd lo na úze mí Slo ven skej re pub li ky, vrá ti sa daň za -
pla te ná v cene jed né ho osob né ho auto mo bi lu na jeho
osob nú spot re bu po čas dvoch ro kov a daň za pla te ná
v ce nách 3 200 lit rov po hon ných lá tok roč ne.

(9) Za hra nič né mu zá stup co vi pod ¾a od se ku 2 písm. b)
sa vrá ti daň za pla te ná v ce nách to va rov a slu žieb naj viac 
do výš ky 250 000 Sk za ka len dár ny rok.

(10) Za hra nič né mu zá stup co vi pod ¾a od se ku 2 písm. d) 
až g), kto ré ho dip lo ma tic ká mi sia ale bo kon zu lár ny úrad
má síd lo mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky, vrá ti sa daň
za pla te ná v ce nách to va rov a slu žieb ur če ných na osob nú 
spot re bu s vý nim kou dane za pla te nej v cene osob né ho
auto mo bi lu v roz sa hu ce lo roč né ho li mi tu. Ce lo roč ný li -
mit vrá te nia dane je pre 
a) ve dú ce ho mi sie 50 000 Sk,
b) ve dú ce ho kon zu lár ne ho úra du 50 000 Sk,
c) čle na dip lo ma tic ké ho per so ná lu 30 000 Sk,

d) čle na ad mi nis tra tív ne ho a tech nic ké ho
per so ná lu 15 000 Sk.

(11) Za hra nič né mu zá stup co vi pod ¾a od se ku 2 písm. h) 
sa vrá ti daň za pla te ná v ce nách to va rov a slu žieb ur če -
ných na osob nú spot re bu s vý nim kou dane za pla te nej
v cene osob né ho auto mo bi lu a po hon ných lá tok naj viac
do výš ky 60 000 Sk za ka len dár ny rok.

(12) Za hra nič né mu zá stup co vi pod ¾a od se ku 2 písm. h) 
sa vrá ti daň za pla te ná v cene jed né ho osob né ho auto mo -
bi lu na jeho osob nú spot re bu po čas dvoch ro kov a daň
za pla te ná v ce nách 3 200 lit rov po hon ných lá tok roč ne.

(13) Ak v prie be hu dvoch ro kov od re gis trá cie osob -
ných auto mo bi lov ale bo úžit ko vých auto mo bi lov s pri -
de le ným dip lo ma tic kým evi denč ným čís lom EE ale bo
ZZ, pri kto rých sa vrá ti la daň pod ¾a od se kov 6, 8 a 12,
tie to auto mo bi ly sa zni čia ale bo od cu dzia, za hra nič né -
mu zá stup co vi sa vrá ti daň za pla te ná v cene ïal šie ho
osob né ho auto mo bi lu ale bo úžit ko vé ho auto mo bi lu.
Ak za hra nič ný zá stup ca pred uply nu tím dvoch ro kov
od re gis trá cie auto mo bi lu pod ¾a pr vej vety, pri kto rom
uplat nil vrá te nie dane, auto mo bil predá ale bo da ru je,
je po vin ný vrá te nú daň vrá ti�; to ne pla tí, ak za hra nič ný
zá stup ca predá ale bo da ru je ten to auto mo bil iné mu za -
hra nič né mu zá stup co vi. Ak za hra nič ný zá stup ca pod ¾a 
ods. 2 písm. d) až h) uplat nil vrá te nie dane za pla te nej
v cene osob né ho auto mo bi lu a kon čí svo je pô so be nie
v Slo ven skej re pub li ke pred uply nu tím dvoch ro kov od
re gis trá cie toh to auto mo bi lu, vrá ti prí sluš nú čas�
dane, kto rá sa via že na ob do bie chý ba jú ce do uply nu tia 
dvoch ro kov.

(14) Za hra nič né mu zá stup co vi pod ¾a od se ku 2 písm. a) 
sa vrá ti daň za pla te ná pri do da ní stav by a sta veb ných
prác, ak cena vrá ta ne dane ne pre siah ne 100 000 Sk; ak
cena vrá ta ne dane pre siah ne 100 000 Sk, vrá ti sa daň iba 
v prí pa de, ak vy sie la jú ci štát po tvr dí Mi nis ter stvu za hra -
nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky pri zna nie ná ro ku na
vrá te nie dane ale bo ob dob né zvý hod ne nie v rov na kom
roz sa hu slo ven ským dip lo ma tic kým mi siám a kon zu lár -
nym úra dom.

(15) Do da nie to va ru za hra nič né mu zá stup co vi v da -
ňo vom skla de po vo le nom pod ¾a oso bit né ho predpisu6)
je oslo bo de né od dane. Oslo bo de nie od dane sa pos kyt -
ne naj viac v roz sa hu, v akom je umož ne né vrá te nie
dane pod ¾a od se kov 4, 5, 7, 9, 10 a 11, pri čom ná rok na
vrá te nie dane sa po mer ne zní ži. Mi nis ter stvo určí spô -
sob kon tro ly roz sa hu oslo bo de nia od dane vo väz be na
roz sah vrá te nia dane.

§ 62

(1) Za hra nič ný zá stup ca uplat ňu je ná rok na vrá te nie
dane po da ním žia dos ti o vrá te nie dane Da ňo vé mu úra -
du Bra ti sla va I na tla či ve, kto ré ho vzor je uve de ný v prí -
lo he č. 4. Žia dos� o vrá te nie dane sa po dá va za ob do bie
ka len dár ne ho štvr� ro ka naj ne skôr do 25. dňa po skon -
če ní ka len dár ne ho štvr� ro ka. 

(2) Za hra nič ný zá stup ca k žia dos ti o vrá te nie dane
musí do lo ži� ori gi nál fak tú ry ale bo iné ho do kla du
o kúpe to va ru ale bo služ by od pla ti te ¾a, v kto rom je uve -
de ná suma dane v slo ven ských ko ru nách s po tvr de ním
plat by dane.

Čiastka 97 Zbierka zákonov č. 222/2004 Strana 2337



(3) Vrá te nie dane môže za hra nič ný zá stup ca žia da�
len v prí pa de, ak cel ko vá cena vrá ta ne dane na jed nom
do kla de o kúpe to va rov ale bo slu žieb s vý nim kou do -
kla du o kúpe po hon ných lá tok je naj me nej 1 000 Sk. Ak 
iný štát via že vrá te nie dane oso bám Slo ven skej re pub li -
ky na do klad o kúpe to va rov ale bo slu žieb, na kto rom je
cel ko vá cena vyš šia ako 1 000 Sk, môže za hra nič ný zá -
stup ca toh to štá tu žia da� vrá te nie dane z ta ké ho do kla -
du, na kto rom je cel ko vá cena naj me nej vo výš ke ur če -
nej tým to štá tom.

(4) Da ňo vý úrad Bra ti sla va I opat rí od tlač kom úrad -
nej pe čiat ky všet ky fak tú ry a iné do kla dy o kúpe to va -
rov a slu žieb pri lo že né k žia dos ti o vrá te nie dane a do 60 
dní od po da nia žia dos ti o vrá te nie dane za prí sluš ný ka -
len dár ny štvr� rok ich vrá ti za hra nič né mu zá stup co vi.

(5) Da ňo vý úrad Bra ti sla va I vrá ti za hra nič né mu zá -
stup co vi daň na účet ve de ný v ban ke v Slo ven skej re -
pub li ke do 60 dní od po da nia žia dos ti o vrá te nie dane
za prí sluš ný ka len dár ny štvr� rok.

(6) Ná rok na vrá te nie dane môže za hra nič ný zá stup -
ca uplat ni� naj ne skôr za ka len dár ny štvr� rok na sle du -
jú ci po ka len dár nom štvr� ro ku, v kto rom bol to var ale -
bo služ ba do da ná, inak mu ná rok za ni ká. 

§ 63

Vrá te nie dane ozbro je ným si lám 

(1) Ozbro je né sily iné ho štá tu, kto rý je stra nou Se ve -
ro at lan tic kej zmlu vy ale bo zú čast ne ným štá tom v Part -
ner stve za mier, majú ná rok na vrá te nie dane za pla te -
nej v ce nách po hon ných lá tok, ole jov a ma zív pre
slu žob né vo zid lá, lie tad lá a lode ozbro je ných síl ale bo
ci vil ných za mest nan cov, kto rí ich spre vá dza jú, a v ce -
nách po tra vín a stra vo va cích slu žieb pre ich stra vo va -
cie za ria de nia, ak sa tie to ozbro je né sily po die¾a jú na
spo loč nom ob ran nom úsi lí.

(2) Ozbro je né sily iné ho štá tu žia da jú o vrá te nie dane
Da ňo vý úrad Bra ti sla va I pros tred níc tvom Mi nis ter stva 
ob ra ny Slo ven skej re pub li ky. K žia dos ti o vrá te nie dane 
mu sia by� do lo že né do kla dy o kúpe to va ru a slu žieb,
v kto rých je uve de ná suma dane v slo ven ských ko ru -
nách.

§ 64

Vrá te nie dane ne zis ko vým or ga ni zá ciám
pos ky tu jú cim vše obec ne pro speš né služ by

a Slo ven ské mu Čer ve né mu krí žu

(1) Ne zis ko vá or ga ni zá cia pos ky tu jú ca vše obec ne
pro speš né služby28)a Slo ven ský Čer ve ný kríž môžu po -
žia da� o vrá te nie dane za pla te nej v cene to va ru, kto rý
vy viez li mimo úze mia Eu róp skych spo lo čen stiev na hu -
ma ni tár nu, dob ro čin nú ale bo vzde lá va ciu čin nos�.

(2) Ne zis ko vá or ga ni zá cia pos ky tu jú ca vše obec ne
pro speš né služ by a Slo ven ský Čer ve ný kríž uplat ňu jú
ná rok na vrá te nie dane po da ním žia dos ti Da ňo vé mu
úra du Bra ti sla va I. K žia dos ti o vrá te nie dane sa musí
do lo ži�

a) do klad o kúpe to va ru od pla ti te ¾a, v kto rom je uve de -
ná suma dane v slo ven ských ko ru nách s po tvr de ním 
plat by dane,

b) pí som né col né vy hlá se nie o vý vo ze to va ru.

Oso  b i t  ná  úpra  v a  up la t  ňo  va  n i a  dane

§ 65

Oso bit ná úpra va uplat ňo va nia
dane pre ces tov né kan ce lá rie

a ces tov né agen tú ry

(1) Pla ti te¾, kto rý pre vádz ku je ces tov nú kan ce lá riu
ale bo ces tov nú agen tú ru (ïa lej len „ces tov ná kan ce lá -
ria“) a pri pre daji slu žieb ces tov né ho ru chu ob sta ra -
ných od iných osôb vy stu pu je voči zá kaz ní kom vo svo -
jom mene, je po vin ný po stu po va� pod ¾a od se kov 2 až 9.
Služ by ces tov né ho ru chu ob sta ra né od iných osôb vrá -
ta ne vlast ných slu žieb ces tov nej kan ce lá rie a pri ráž ky
ces tov nej kan ce lá rie sa po va žu jú za do da nie jed nej
služ by.

(2) Ces tov ná kan ce lá ria ne mô že od po čí ta� daň pri
služ bách ces tov né ho ru chu ob sta ra ných od iných
osôb. 

(3) Zá kla dom dane pri pre daji slu žieb ces tov né ho ru -
chu je klad ný roz diel me dzi cel ko vou pre daj nou ce nou
po ža do va nou od zá kaz ní ka a súč tom cien slu žieb ces -
tov né ho ru chu ob sta ra ných od iných osôb vrá ta ne
vlast nej služ by ces tov nej kan ce lá rie. Ten to roz diel
pred sta vu je pri ráž ku ces tov nej kan ce lá rie, kto rá sa po -
va žu je za cenu s da ňou. 

(4) Ak ces tov ná kan ce lá ria do dá va vlast nú služ bu, na 
úče ly vý po čtu dane pod ¾a od se ku 3 za hr nie do cel ko vej
pre daj nej ceny po ža do va nej od zá kaz ní ka túto služ bu
s da ňou, pri čom pri do da ní vlast nej služ by jej vzni ká
oso bit ne da ňo vá po vin nos�. 

(5) Da ňo vá po vin nos� pri pre daji slu žieb ces tov né ho
ru chu zá kaz ní ko vi vzni ká dňom pos kyt nu tia po sled nej
služ by; ak je plat ba pri ja tá pred pos kyt nu tím po sled nej 
služ by, vzni ká da ňo vá po vin nos� z kaž dej plat by dňom
pri ja tia plat by. 

(6) Ak je ces tov ná kan ce lá ria po vin ná po stu po va� pri
od po čí ta ní dane pod ¾a § 50, pri vý po čte ko efi cien tu ne -
uvá dza do či ta te ¾a ani me no va te ¾a služ by ces tov né ho
ru chu ob sta ra né od iných osôb.

(7) Pri ráž ka ces tov nej kan ce lá rie je oslo bo de ná od
dane, ak služ by ces tov né ho ru chu ob sta ra né od iných
osôb sú pos ky to va né mimo úze mia Eu róp skych spo lo -
čen stiev. Ak sú služ by ces tov né ho ru chu ob sta ra né od
iných osôb pos ky to va né čias toč ne mimo úze mia Eu -
róp skych spo lo čen stiev a čias toč ne na úze mí Eu róp -
skych spo lo čen stiev, je oslo bo de ná od dane iba po mer -
ná čas� pri ráž ky ces tov nej kan ce lá rie vz�a hu jú ca sa na
služ by pos ky to va né mimo úze mia Eu róp skych spo lo -
čen stiev. 

(8) Ces tov ná kan ce lá ria, kto rá pre dá va služ by ces -
tov né ho ru chu v mene a na účet inej ces tov nej kan ce lá -
rie, uplat ňu je daň len za sprost red ko va nie pre daja slu -
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žieb ces tov né ho ru chu ok rem sprost red ko va nia, kto ré
je oslo bo de né od dane pod ¾a § 47 ods. 12. Sprost red ko -
va nie pre daja slu žieb ces tov né ho ru chu v mene a na
účet inej ces tov nej kan ce lá rie, ak sú tie to služ by pos ky -
to va né čias toč ne mimo úze mia Eu róp skych spo lo čen -
stiev a čias toč ne na úze mí Eu róp skych spo lo čen stiev,
je oslo bo de né od dane v po mer nej čas ti. 

(9) Pla ti te¾, kto rý pre vádz ku je ces tov nú kan ce lá riu
a po stu pu je pod ¾a od se kov 1 až 7, je po vin ný vies� po -
dro bné zá zna my o ob sta ra ných a pred a ných služ bách
ces tov né ho ru chu na úče ly ur če nia zá kla du dane pod ¾a 
od se ku 3. 

(10) Pos tup pod ¾a od se kov 1 až 7 ces tov ná kan ce lá ria
ne up lat ňu je, ak pre dá va služ by ces tov né ho ru chu pla -
ti te ¾o vi na jeho pod ni ka nie. 

§ 66 

Oso bit ná úpra va uplat ňo va nia dane
pri ume lec kých die lach, zbe ra te¾ ských pred me toch,

sta ro žit nos tiach a po u ži tom to va re

(1) Na úče ly toh to usta no ve nia 
a) ume lec ký mi die la mi a zbe ra te¾ ský mi pred met mi sú

pred me ty uve de né v prí lo he č. 5,
b) sta ro žit nos �a mi sú pred me ty iné ako ume lec ké die la

ale bo zbe ra te¾ ské pred me ty, kto ré sú star šie ako sto
ro kov,

c) po u ži tým to va rom sa ro zu mie hnu te¾ ný hmot ný ma -
je tok, kto rý je vhod ný na ïal šie po u ži tie v ne zme ne -
nom sta ve ale bo po op ra ve, iný ako ume lec ké die la,
zbe ra te¾ ské pred me ty, sta ro žit nos ti, dra hé kovy
a dra hé ka me ne,

d) ob chod ní kom je zda ni te¾ ná oso ba, kto rá v rám ci
svoj ho pod ni ka nia ku pu je, na do bú da v tu zem sku
z iné ho člen ské ho štá tu ale bo do vá ža na úče ly ïal -
šie ho pre daja po u ži tý to var, ume lec ké die la, zbe ra -
te¾ ské pred me ty ale bo sta ro žit nos ti, a pri tom koná
vo svo jom mene na svoj účet ale bo vo svo jom mene
na účet inej oso by na zá kla de zmlu vy, pod ¾a kto rej
má prá vo na od pla tu za ob sta ra nie kúpy ale bo pre -
daja.

(2) Ob chod ník pri pre daji ume lec kých diel, zbe ra te¾ -
ských pred me tov, sta ro žit nos tí a po u ži té ho to va ru,
kto ré mu boli do da né na úze mí Eu róp skych spo lo čen -
stiev, je po vin ný uplat ňo va� oso bit nú úpra vu, ak uve -
de né to va ry boli do da né
a) oso bou, kto rá nie je iden ti fi ko va ná pre daň v tu zem -

sku ani v inom člen skom štá te,
b) oso bou, kto rá je iden ti fi ko va ná pre daň v tu zem sku

ale bo v inom člen skom štá te, a do da nie to va ru bolo
oslo bo de né od dane pod ¾a § 42 ale bo pod ¾a zod po ve -
da jú ce ho usta no ve nia zá ko na plat né ho v inom člen -
skom štá te,

c) iným ob chod ní kom, kto rý uplat ňu je daň pod ¾a oso -
bit nej úpra vy toh to zá ko na ale bo zá ko na plat né ho
v inom člen skom štá te.

(3) Zá kla dom dane pri pre daji to va ru pod ¾a od se ku 2
je klad ný roz diel me dzi pre daj nou ce nou a kúp nou ce -
nou zní že ný o daň. 

(4) Na úče ly od se ku 3 je
a) pre daj nou ce nou všet ko, čo tvo rí pro ti hod no tu, kto -

rú ob chod ník pri jal ale bo má pri ja� od ku pu jú ce ho
ale bo od tre tej oso by vrá ta ne do tá cií pria mo spo je -
ných s tý mi to pl ne nia mi, daní, cla, po plat kov a sú vi -
sia cich ná kla dov (vý dav kov) ako pro ví zia, ná kla dy
na ba le nie, do pra vu a po is te nie, kto ré ob chod ník po -
ža du je od ku pu jú ce ho, ok rem pre chod ných po lo žiek 
a zliav,

b) kúp nou ce nou všet ko, čo tvo rí pro ti hod no tu pod ¾a
pís me na a), kto ré ob chod ník za pla til ale bo má za pla -
ti� do dá va te ¾o vi. 

(5) Oso bit nú úpra vu uplat ňo va nia dane môže ob -
chod ník po u ži� aj pri do da ní
a) ume lec kých diel, zbe ra te¾ ských pred me tov a sta ro -

žit nos tí, kto ré do vie zol; v tých prí pa doch sa kúp nou
ce nou pod ¾a od se ku 4 ro zu mie všet ko, čo tvo rí zá -
klad dane pri do vo ze to va ru, a daň vy me ra ná col ným 
or gá nom,

b) ume lec kých diel, kto ré mu do dal au tor ume lec ké ho
die la ale bo jeho práv ny ná stup ca.

(6) Ak sa ob chod ník v prí pa doch pod ¾a od se ku 5 roz -
hod ne pre oso bit nú úpra vu uplat ňo va nia dane, je po -
vin ný ten to pos tup uplat ňo va� naj me nej dva ka len dár -
ne roky.

(7) Pla ti te¾ pri kúpe to va rov pod ¾a od se ku 1 od ob -
chod ní ka, kto rý uplat ňu je oso bit nú úpra vu, ne mô že
od po čí ta� daň vz�a hu jú cu sa k zá kla du dane pod ¾a od -
se ku 3.

(8) Ob chod ník, kto rý uplat ňu je oso bit nú úpra vu, ne -
mô že od po čí ta� daň 
a) za pla te nú pri do vo ze ume lec kých diel, zbe ra te¾ -

ských pred me tov a sta ro žit nos tí, kto ré do vie zol,
b) voči nemu uplat ne nú pri do da ní ume lec ké ho die la

auto rom ume lec ké ho die la ale bo jeho práv nym ná -
stup com.

(9) Ob chod ník, kto rý uplat ňu je oso bit nú úpra vu, je
po vin ný na úče ly ur če nia zá kla du dane pod ¾a od se ku 3
vies� oso bit ne zá zna my o pre daj ných ce nách a kúp -
nych ce nách to va rov.

(10) Ob chod ník, kto rý uplat ňu je oso bit nú úpra vu,
ne smie v žiad nom do kla de o pre daji to va ru pod ¾a
 odseku 1 uvies� samo stat ne sumu dane.

(11) Ob chod ník sa môže roz hod nú� pri do da ní to va ru
pod ¾a od se ku 1 po u ži� bež ný re žim dane. Ak sa ob chod -
ník roz hod ne po u ži� bež ný re žim dane, môže od po čí ta�
daň
a) za pla te nú pri do vo ze ume lec kých diel, zbe ra te¾ -

ských pred me tov a sta ro žit nos tí, kto ré do vie zol,
b) voči nemu uplat ne nú pri do da ní ume lec ké ho die la

auto rom ume lec ké ho die la ale bo jeho práv nym ná -
stup com.

(12) Od po čí ta� daň pod ¾a od se ku 11 môže ob chod ník
naj skôr v zda ňo va com ob do bí, v kto rom vznik ne da ňo -
vá po vin nos� pri do da ní to va ru, kto ré ho sa od po čí ta va -
ná daň týka.

(13) Oso bit ná úpra va uplat ňo va nia dane sa ne vz�a hu -
je na nové do prav né pros tried ky (§ 11 ods. 12) do da né
z tu zem ska do iné ho člen ské ho štá tu.

(14) Na do bud nu tie po u ži té ho to va ru, ume lec kých
diel, zbe ra te¾ ských pred me tov a sta ro žit nos tí v tu zem -
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sku z iné ho člen ské ho štá tu, ak je pre dá va jú cim ob -
chod ník z iné ho člen ské ho štá tu ale bo or ga ni zá tor pre -
daja ve rej nou draž bou z iné ho člen ské ho štá tu
a uve de ný to var bol zda ne ný pod ¾a oso bit nej úpra vy
uplat ňo va nia dane v inom člen skom štá te, v kto rom sa
odo sla nie ale bo pre pra va to va ru za ča la, ne po va žu je sa
za na do bud nu tie to va ru v tu zem sku z iné ho člen ské ho
štá tu pod ¾a § 11. 

(15) Usta no ve nia o zá siel ko vom pre daji to va ru
a o oslo bo de ní od dane do da nia to va ru do iné ho člen -
ské ho štá tu pod ¾a § 43, prí pad ne pod ¾a § 45 sa ne vz�a -
hu jú na do da nie po u ži té ho to va ru, ume lec kých diel,
zbe ra te¾ ských pred me tov a sta ro žit nos tí, pri kto rých sa 
uplat ňu je oso bit ná úpra va.

§ 67

Oso bit ná úpra va uplat ňo va nia dane
pri in ves tič nom zla te

(1) Na úče ly toh to usta no ve nia in ves tič ným zla tom 
a) je zla to vo for me prú tu ale bo teh ly, kto ré ho hmot -

nos� ak cep tu je trh dra hých ko vov a kto ré má rý dzos� 
995 ti sí cin a viac, 

b) sú zla té min ce, kto ré majú rý dzos� 900 ti sí cin a viac
a boli ra ze né po roku 1800 a sú ale bo boli zá kon ným
pla tid lom v kra ji ne pô vo du a pre dá va jú sa za cenu,
kto rá ne pre sa hu je tr ho vú hod no tu zla ta ob siah nu tú 
v min ciach viac než o 80 %.

(2) Ná rod ná ban ka Slo ven ska vy dá va zoz nam zla tých
min cí, kto ré spĺ ňa jú kri té riá pod ¾a od se ku 1 písm. b).
Zoz nam bude uve rej ne ný vo Ves tní ku Ná rod nej ban ky
Slo ven ska. Ná rod ná ban ka Slo ven ska in for mu je kaž -
do roč ne do 1. júla Eu róp sku ko mi siu o zla tých min -
ciach, kto ré sa ob cho du jú v Slo ven skej re pub li ke.

(3) Od dane je oslo bo de né do da nie in ves tič né ho zla -
ta, na do bud nu tie in ves tič né ho zla ta z iné ho člen ské ho
štá tu a do voz in ves tič né ho zla ta vrá ta ne in ves tič né ho
zla ta vo for me cer ti fi ká tu na alo ko va né ale bo ne a lo ko -
va né zla to ale bo ob cho do va né ho na účet zla ta vrá ta ne
pô ži čiek v zla te a swa po vých ob cho dov, kto ré ob sa hu jú
vlast níc ke prá va ale bo iné prá va tý ka jú ce sa in ves tič -
né ho zla ta, ako aj ob cho dy tý ka jú ce sa in ves tič né ho
zla ta za hŕ ňa jú ce fu tu ri ty a for war dy, kto ré vedú k pre -
vo du vlast níc kych práv ale bo iných práv tý ka jú cich sa
in ves tič né ho zla ta. Sprost red ko va nie do da nia in ves tič -
né ho zla ta v mene a na účet inej oso by je oslo bo de né od
dane.

(4) Pla ti te¾, kto rý vy rá ba in ves tič né zla to ale bo pre -
tvá ra zla to na in ves tič né zla to, môže sa roz hod nú�, že
do da nie in ves tič né ho zla ta iné mu pla ti te ¾o vi bude zda -
ňo va�. Sprost red ko va nie do da nia in ves tič né ho zla ta
v mene a na účet inej oso by môže by� tiež zda ňo va né, ak 
sa toto sprost red ko va nie týka do da nia in ves tič né ho
zla ta, kto ré ho do da nie sa pla ti te¾ roz ho dol zda ňo va�.

(5) Pla ti te¾, kto rý do dá va in ves tič né zla to oslo bo de né
od dane, môže od po čí ta� daň
a) voči nemu uplat ne nú pri do da ní in ves tič né ho zla ta

iným pla ti te ¾om, kto rý vy u žil mož nos� zda ne nia  po -
d¾a od se ku 4,

b) voči nemu uplat ne nú pri do da ní iné ho ako in ves tič -

né ho zla ta iným pla ti te ¾om, kto ré je ním ale bo na
jeho účet ná sled ne pre tvo re né na in ves tič né zla to,

c) ním uplat ne nú pri na do bud nu tí iné ho ako in ves tič -
né ho zla ta v tu zem sku z iné ho člen ské ho štá tu, kto -
ré je ním ale bo na jeho účet ná sled ne pre tvo re né na
in ves tič né zla to,

d) za pla te nú pri do vo ze iné ho ako in ves tič né ho zla ta,
kto ré je ním ale bo na jeho účet ná sled ne pre tvo re né
na in ves tič né zla to,

e) voči nemu uplat ne nú pri do da ní slu žieb iným pla ti -
te ¾om, kto ré spo čí va li v zme ne po do by, hmot nos ti
ale bo rý dzos ti zla ta vrá ta ne in ves tič né ho zla ta.

(6) Pla ti te¾, kto rý vy rá ba in ves tič né zla to ale bo pre -
tvá ra zla to na in ves tič né zla to, môže od po čí ta� daň z to -
va rov a slu žieb pri ja tých na túto čin nos�.

§ 68

Oso bit ná úpra va uplat ňo va nia dane
pre ne za lo že né oso by, kto ré

elek tro nic ky do dá va jú služ by 

(1) Na úče ly toh to usta no ve nia sa ro zu mie
a) ne za lo že nou oso bou oso ba, kto rá nemá síd lo, mies to 

pod ni ka nia, pre vádz ka reň ani byd li sko na úze mí
Eu róp skych spo lo čen stiev a nie je iden ti fi ko va ná pre 
daň v tu zem sku ani v inom člen skom štá te,

b) elek tro nic ky do dá va ný mi služ ba mi služ by pod ¾a
§ 15 ods. 12,

c) člen ským štá tom iden ti fi ká cie člen ský štát, kto rý si
ne za lo že ná oso ba zvo lí pre ozná me nie, že za ča la na
úze mí Eu róp skych spo lo čen stiev elek tro nic ky do dá -
va� služ by,

d) člen ským štá tom spot re by člen ský štát, v kto rom je
mies to do da nia elek tro nic ky do dá va ných slu žieb ur -
če né pod ¾a § 15 ods. 10,

e) da ňo vým pri zna ním po da nie, kto ré ob sa hu je ne vy -
hnut né úda je pot reb né na ur če nie výš ky dane, kto rá 
sa sta la splat nou v kaž dom člen skom štá te.

(2) Ak sa ne za lo že ná oso ba, kto rá elek tro nic ky do dá -
va služ by oso be, kto rá nie je zda ni te¾ nou oso bou a kto -
rá má síd lo, byd li sko ale bo sa ob vyk le zdr žia va v tu zem -
sku, roz hod ne iden ti fi ko va� v tu zem sku, Da ňo vý úrad
Bra ti sla va I vydá ne za lo že nej oso be po vo le nie na uplat -
ňo va nie oso bit nej úpra vy. Ne za lo že ná oso ba je po vin ná
uplat ni� oso bit nú úpra vu na všet ky elek tro nic ky do dá -
va né služ by v rám ci Eu róp skych spo lo čen stiev.

(3) Ne za lo že ná oso ba je po vin ná ozná mi� elek tro nic -
ky Da ňo vé mu úra du Bra ti sla va I za ča tie čin nos ti
a skon če nie čin nos ti ale bo zme nu čin nos ti v ta kom roz -
sa hu, že ïa lej ne bu de spĺ ňa� pod mien ky na oso bit nú
úpra vu uplat ňo va nia dane. Ozná me nie o za ča tí čin nos -
ti musí ob sa ho va� ob chod né meno, ad re su, elek tro nic -
kú ad re su vrá ta ne we bo vých strá nok, ná rod né čís lo
pre daň, ak jej bolo pri de le né, a vy hlá se nie, že nie je
iden ti fi ko va ná pre daň v rám ci Eu róp skych spo lo čen -
stiev. Ne za lo že ná oso ba musí ozná mi� aké ko¾ vek zme -
ny uve de ných úda jov.

(4) Da ňo vý úrad Bra ti sla va I pri de lí ne za lo že nej oso -
be iden ti fi kač né čís lo pre daň a toto čís lo jej elek tro nic -
ky ozná mi.
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(5) Da ňo vý úrad Bra ti sla va I od ní me ne za lo že nej
iden ti fi ko va nej oso be iden ti fi kač né čís lo pre daň, ak
a) ozná mi Da ňo vé mu úra du Bra ti sla va I, že ne bu de ïa -

lej elek tro nic ky do dá va� služ by, 
b) mož no pred po kla da�, že ukon či la čin nos�, 
c) ne bu de ïa lej spĺ ňa� pod mien ky na oso bit nú úpra vu

uplat ňo va nia dane, ale bo
d) opa ko va ne po ru šu je po vin nos ti pod ¾a oso bit nej

úpra vy uplat ňo va nia dane.

(6) Ne za lo že ná iden ti fi ko va ná oso ba je po vin ná poda� 
elek tro nic ky da ňo vé pri zna nie za kaž dý ka len dár ny
štvr� rok, a to aj v prí pa de, ak elek tro nic ky do dá va né
služ by pos kyt nu té ne bo li. Da ňo vé pri zna nie sa po dá va
do 20 dní od skon če nia ka len dár ne ho štvr� ro ka, za kto -
ré sa da ňo vé pri zna nie po dá va.

(7) Ne za lo že ná iden ti fi ko va ná oso ba je po vin ná v da -
ňo vom pri zna ní uvies� 
a) iden ti fi kač né čís lo pre daň a 
b) cel ko vú hod no tu bez dane elek tro nic ky do da ných

slu žieb pos kyt nu tých v zda ňo va com ob do bí, výš ku
dane a sadz bu dane, a to v čle ne ní pod ¾a člen ských
štá tov spot re by, v kto rých vznik la da ňo vá po vin -
nos�, a cel ko vú výš ku dane.

(8) Úda je v da ňo vom pri zna ní uvá dza ne za lo že ná
iden ti fi ko va ná oso ba v slo ven ských ko ru nách. Ak sa
úhra da za elek tro nic ky do da né služ by usku toč ní v inej
mene ako v slo ven ských ko ru nách, po u ži je sa na pre -
po čet tej to úhra dy na slo ven ské ko ru ny kurz plat ný po -
sled ný deň zda ňo va cie ho ob do bia pub li ko va ný Eu róp -
skou cen trál nou ban kou pre ten to deň ale bo
na sle du jú ci deň, ak ne bol v ten deň kurz pub li ko va ný.

(9) Ne za lo že ná iden ti fi ko va ná oso ba je po vin ná za pla -
ti� daň v slo ven ských ko ru nách do 20 dní po skon če ní
ka len dár ne ho štvr� ro ka.

(10) Ne za lo že ná iden ti fi ko va ná oso ba nie je opráv ne -
ná od po čí ta va� daň pod ¾a § 49; je opráv ne ná žia da� vrá -
te nie dane pod ¾a § 56, pri čom sa ne vy ža du je spl ne nie
pod mien ky pod ¾a § 56 ods. 2 písm. c) a § 58 ods. 4.

(11) Ne za lo že ná iden ti fi ko va ná oso ba je po vin ná vies� 
zá zna my o elek tro nic ky do da ných služ bách, pri kto -
rých uplat ni la oso bit nú úpra vu, v ta kom roz sa hu, aby
správ ca dane v člen skom štá te spot re by mo hol zis ti�, že 
daň v da ňo vom pri zna ní je uve de ná v správ nej výš ke.
Ne za lo že ná iden ti fi ko va ná oso ba je po vin ná na po žia -
da nie elek tro nic ky sprí stup ni� evi den ciu Da ňo vé mu
úra du Bra ti sla va I a správ co vi dane v člen skom štá te
spot re by. Ne za lo že ná oso ba ucho vá va zá zna my po
dobu de sia tich ro kov od kon ca roka, v kto rom elek tro -
nic ky do da la služ by.

§ 69

Oso by po vin né pla ti� daň
správ co vi dane

(1) Pla ti te¾, kto rý do dá va to var ale bo služ bu v tu zem -
sku, je po vin ný pla ti� daň. 

(2) Zda ni te¾ ná oso ba je po vin ná pla ti� daň pri služ be
a pri to va re do da nom s in šta lá ciou ale bo mon tá žou,
kto ré jej do da la za hra nič ná oso ba z iné ho člen ské ho
štá tu ale bo z tre tie ho štá tu, ak ide o služ bu ale bo to var

s mies tom do da nia v tu zem sku; zda ni te¾ ná oso ba nie je
po vin ná pla ti� daň, ak je za hra nič ná oso ba pla ti te ¾om. 

(3) Zda ni te¾ ná oso ba je po vin ná pla ti� daň pri služ -
bách pod ¾a § 15 ods. 8, kto ré jej do da la za hra nič ná oso -
ba z iné ho člen ské ho štá tu ale bo z tre tie ho štá tu. 

(4) Pla ti te¾ ale bo oso ba re gis tro va ná pre daň pod ¾a § 7 
je po vin ná pla ti� daň pri služ bách pod ¾a § 16 do da ných
za hra nič nou oso bou z iné ho člen ské ho štá tu, ak služ -
bu ob jed na la pod iden ti fi kač ným čís lom pre daň pri de -
le ným tej to oso be v tu zem sku. 

(5) Ak oso ba, kto rá nie je pla ti te ¾om, pri do da ní to va -
ru ale bo služ by uve die vo fak tú re daň, je po vin ná za pla -
ti� túto daň. 

(6) Pri na do bud nu tí to va ru v tu zem sku z iné ho člen -
ské ho štá tu je po vin ná pla ti� daň oso ba, kto rá to var na -
do bud ne pod ¾a § 11. 

(7) Pri troj stran nom ob cho de pod ¾a § 45 je po vin ná
pla ti� daň oso ba, kto rá je dru hým od be ra te ¾om. 

(8) Pri do vo ze to va ru je po vin ná pla ti� daň oso ba, kto -
rá je dlž ní kom pod ¾a col ných pred pi sov. 

(9) Pla ti te¾, kto ré mu bol do da ný to var ale bo služ ba
v tu zem sku, ručí spo loč ne a ne roz diel ne za daň z pred -
chá dza jú ce ho stup ňa uve de nú na fak tú re, ak vy ho to vi -
te¾ fak tú ry vy ká za nú daň úmy sel ne ne za pla til ale bo
úmy sel ne sa stal ne schop ným za pla ti� daň a pla ti te¾ pri 
uzav re tí zmlu vy mal o tom ve do mos�. 

Po  v in  nos  t i  o s ôb
po  v in  ných  p l a  t i �  daň

§ 70

Ve de nie zá zna mov

(1) Pla ti te¾ je po vin ný vies� po dro bné zá zna my pod ¾a
jed not li vých zda ňo va cích ob do bí o do da ných to va roch
a služ bách a o pri ja tých to va roch a služ bách; oso bit ne
ve die zá zna my o do da ní to va rov a slu žieb do iné ho člen -
ské ho štá tu, o na do bud nu tí to va ru z iné ho člen ské ho
štá tu, o pri ja tí slu žieb z iné ho člen ské ho štá tu a o do vo -
ze to va ru. V zá zna moch sa uvá dza jú úda je roz ho du jú ce 
pre správ ne ur če nie dane. Na úče ly od po čí ta nia dane
ve die pla ti te¾ zá zna my v čle ne ní na to va ry a služ by
s mož nos �ou od po čí ta nia dane, bez mož nos ti od po čí ta -
nia dane a s mož nos �ou po mer né ho od po čí ta nia dane.
Pla ti te¾ ve die zá zna my aj o plat bách pri ja tých pred do -
da ním to va rov a slu žieb a o plat bách pos kyt nu tých
pred do da ním to va rov a slu žieb. 

(2) Pla ti te¾ ve die oso bit ne zá zna my o to va re pod ¾a § 8
ods. 4, kto rý bol odo sla ný ale bo pre pra ve ný z tu zem ska 
do iné ho člen ské ho štá tu, a o to va re pod ¾a § 11 ods. 8,
kto rý bol odo sla ný ale bo pre pra ve ný do tu zem ska z iné -
ho člen ské ho štá tu. 

(3) Pla ti te¾ ve die oso bit ne zá zna my pot reb né na iden -
ti fi ká ciu hnu te¾ né ho hmot né ho ma jet ku z iné ho člen -
ské ho štá tu, na kto rom vy ko ná prá ce ale bo ho oce ňu je,
ak tie to prá ce vy ko ná va pre oso bu iden ti fi ko va nú pre
daň v inom člen skom štá te (§ 16 ods. 7). 

(4) Oso ba re gis tro va ná pre daň pod ¾a § 7 je po vin ná
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vies� zá zna my o na do bud nu tých to va roch z iné ho člen -
ské ho štá tu.

(5) Zá zna my pod ¾a od se kov 1 až 4 sa ucho vá va jú do
kon ca ka len dár ne ho roka, v kto rom uply nie de sa� ro -
kov od skon če nia roka, kto ré ho sa tý ka jú.

§ 71

Fak tú ra pri do da ní to va ru
a služ by v tu zem sku

(1) Pri kaž dom do da ní to va ru a do da ní služ by v tu -
zem sku pre zda ni te¾ nú oso bu a pre práv nic kú oso bu,
kto rá nie je zda ni te¾ nou oso bou, je pla ti te¾ po vin ný vy -
ho to vi� fak tú ru. Pla ti te¾ je po vin ný vy ho to vi� fak tú ru aj
v prí pa de, ak je plat ba pri ja tá pred do da ním to va ru
a pred tým, ako je pos ky to va nie služ by skon če né. Pla ti -
te¾ vy ho to ví fak tú ru naj ne skôr do 15 dní od vzni ku da -
ňo vej po vin nos ti. Ak v ka len dár nom me sia ci vznik ne
pla ti te ¾o vi da ňo vá po vin nos� pri ja tím plat by a zá ro veň
aj do da ním to va ru ale bo do da ním služ by, na kto ré pri -
jal plat bu, môže pla ti te¾ vy ho to vi� jed nu fak tú ru, a to
naj ne skôr do 15 dní od vzni ku po sled nej da ňo vej po vin -
nos ti vz�a hu jú cej sa na toto do da nie to va ru ale bo do da -
nie služ by v tom to ka len dár nom me sia ci. Pla ti te¾ nie je
po vin ný na úče ly dane vy ho to vi� fak tú ru, ak ide o to var
ale bo služ bu, kto rá je do da ná s oslo bo de ním od dane
pod ¾a § 28 až 42. 

(2) Fak tú ra musí ob sa ho va�
a) meno a ad re su síd la, mies ta pod ni ka nia, prí pad ne

pre vádz kar ne pla ti te ¾a, kto rý do dá va to var ale bo
služ bu, a jeho iden ti fi kač né čís lo pre daň,

b) meno a ad re su síd la, mies ta pod ni ka nia, prí pad ne
pre vádz kar ne ale bo byd li ska prí jem cu to va ru ale bo
služ by a jeho iden ti fi kač né čís lo pre daň, ak mu je
pri de le né,

c) po ra do vé čís lo fak tú ry,
d) dá tum, keï bol to var ale bo služ ba do da ná, ale bo dá -

tum, keï bola plat ba pod ¾a od se ku 1 pri ja tá, ak ten -
to dá tum mož no ur či� a ak sa od li šu je od dá tu mu vy -
ho to ve nia fak tú ry,

e) dá tum vy ho to ve nia fak tú ry,
f) množ stvo a druh do da né ho to va ru ale bo roz sah

a druh do da nej služ by,
g) zá klad dane, jed not ko vú cenu bez dane a z¾a vy a ra -

ba ty, ak nie sú ob siah nu té v jed not ko vej cene,
h) sadz bu dane ale bo údaj o oslo bo de ní od dane,
i) výš ku dane spolu v slo ven ských ko ru nách. 

(3) Za fak tú ru sa po va žu je aj 
a) do ho da o plat bách ná jom né ho, kto rá je sú čas �ou

ná jom nej zmlu vy, ak ob sa hu je úda je pod ¾a od se -
ku 2,

b) do ho da o plat bách, kto rá je sú čas �ou zmlu vy o do da -
ní elek tri ny, ply nu, vody, tep la, ak do ho da o plat -
bách po krý va ob do bie naj viac 12 ka len dár nych me -
sia cov a ak ob sa hu je úda je pod ¾a od se ku 2.

(4) Za fak tú ru sa po va žu je aj ces tov ný lís tok vy da ný
pre vádz ko va te ¾om hro mad nej do pra vy osôb, kto rý je
pla ti te ¾om, ak ces tov ný lís tok ob sa hu je jeho ob chod né
meno, dá tum vy ho to ve nia a cenu vrá ta ne dane.

(5) Ak cena to va ru ale bo služ by vrá ta ne dane nie je
viac ako 50 000 Sk, za fak tú ru sa po va žu je aj do klad vy -

ho to ve ný elek tro nic kou re gis trač nou pok lad ni cou,
kto rý musí ob sa ho va� úda je pod ¾a od se ku 2 s vý nim -
kou úda ja pod ¾a od se ku 2 písm. b) a s vý nim kou jed -
not ko vej ceny pod ¾a od se ku 2 písm. g).

(6) Ak pla ti te¾ vo fak tú re uve die vyš šiu sumu dane,
ako je po vin ný pla ti� pod ¾a toh to zá ko na, je po vin ný
pla ti� túto vyš šiu sumu dane.

(7) Ak pla ti te¾ uplat ňu je oso bit nú úpra vu pod ¾a § 65
ale bo § 66, musí vo fak tú re uvies� od kaz na túto úpra -
vu. 

(8) Pri zá siel ko vom pre daji je pla ti te¾ po vin ný vy ho to -
vi� pre zá kaz ní ka fak tú ru s údaj mi pod ¾a od se ku 2. Pla -
ti te¾ je po vin ný vy ho to vi� fak tú ru aj v prí pa de, ak je celá
plat ba ale bo jej čas� pri ja tá pred do da ním to va ru. Pla ti -
te¾ vy ho to ví fak tú ru naj ne skôr do 15 dní od vzni ku da -
ňo vej po vin nos ti.

(9) Pri do da ní to va ru pod ¾a § 8 ods. 3 a do da ní služ by
pod ¾a § 9 ods. 2 a 3 je pla ti te¾ po vin ný do troch dní odo
dňa vzni ku da ňo vej po vin nos ti vy ho to vi� do klad. Do -
klad musí ob sa ho va� ná le ži tos ti pri me ra ne pod ¾a od se -
ku 2 a na úče ly toh to zá ko na sa po va žu je za fak tú ru.

§ 72

Fak tú ra pri do da ní to va ru
do iné ho člen ské ho štá tu

(1) Pri do da ní to va ru z tu zem ska do iné ho člen ské ho
štá tu oso be, kto rá je iden ti fi ko va ná pre daň v inom
člen skom štá te, je pla ti te¾ po vin ný vy ho to vi� fak tú ru.
Pla ti te¾ je po vin ný vy ho to vi� fak tú ru aj v prí pa de, ak je
plat ba pri ja tá pred do da ním to va ru. Pla ti te¾ vy ho to ví
fak tú ru naj ne skôr do 15 dní od do da nia to va ru ale bo
pri ja tia plat by.

(2) Fak tú ra musí ob sa ho va�
a) meno a ad re su síd la, mies ta pod ni ka nia, prí pad ne

pre vádz kar ne pla ti te ¾a, kto rý do dá va to var, a jeho
iden ti fi kač né čís lo pre daň,

b) meno a ad re su síd la, mies ta pod ni ka nia, prí pad ne
pre vádz kar ne na do bú da te ¾a to va ru a jeho iden ti fi -
kač né čís lo pre daň, pod kto rým to var ob jed nal,

c) člen ský štát, do kto ré ho sa to var do dá va,
d) po ra do vé čís lo fak tú ry,
e) dá tum, keï bol to var do da ný, ale bo dá tum, keï bola

plat ba pod ¾a od se ku 1 pri ja tá, ak ten to dá tum mož -
no ur či� a ak sa od li šu je od dá tu mu vy ho to ve nia fak -
tú ry,

f) dá tum vy ho to ve nia fak tú ry,
g) množ stvo a druh do da né ho to va ru,
h) cenu to va ru, jed not ko vú cenu bez dane a z¾a vy a ra -

ba ty, ak nie sú ob siah nu té v jed not ko vej cene,
i) od kaz na § 43, pod ¾a kto ré ho pla ti te¾ uplat ňu je oslo -

bo de nie od dane.

(3) Pri do da ní to va ru z tu zem ska do iné ho člen ské ho
štá tu pod ¾a § 8 ods. 4 je pla ti te¾ po vin ný vy ho to vi� bez -
od klad ne do klad o pre mies tne ní to va ru. Do klad musí
ob sa ho va� ná le ži tos ti pod ¾a od se ku 2 a na úče ly toh to
zá ko na sa po va žu je za fak tú ru.

(4) Kaž dá oso ba, kto rá dodá nový do prav ný pros trie -
dok z tu zem ska do iné ho člen ské ho štá tu, je po vin ná
vy ho to vi� fak tú ru naj ne skôr do 15 dní od do da nia no -
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vé ho do prav né ho pros tried ku ale bo odo dňa pri ja tia
plat by za nový do prav ný pros trie dok, ak bola plat ba
pri ja tá pred do da ním no vé ho do prav né ho pros tried ku.
Fak tú ra musí ob sa ho va� ná le ži tos ti pri me ra ne pod ¾a
od se ku 2 a úda je o do da nom no vom do prav nom  pro -
striedku pod ¾a § 11 ods. 12. 

§ 73

Fak tú ra pri do da ní služ by
do iné ho člen ské ho štá tu

(1) Pri do da ní služ by, pri kto rej vzni ká po vin nos� pla -
ti� daň zá kaz ní ko vi v inom člen skom štá te, je pla ti te¾
po vin ný vy ho to vi� fak tú ru. Pla ti te¾ je po vin ný vy ho to vi� 
fak tú ru aj v prí pa de, ak je plat ba pri ja tá pred tým, ako
je pos ky to va nie služ by skon če né. Pla ti te¾ vy ho to ví fak -
tú ru naj ne skôr do 15 dní od do da nia služ by ale bo pri ja -
tia plat by.

(2) Fak tú ra musí ob sa ho va�
a) meno a ad re su síd la, mies ta pod ni ka nia, prí pad ne

pre vádz kar ne pla ti te ¾a, kto rý do dá va služ bu, a jeho
iden ti fi kač né čís lo pre daň,

b) meno a ad re su síd la, mies ta pod ni ka nia, prí pad ne
pre vádz kar ne prí jem cu služ by a jeho iden ti fi kač né
čís lo pre daň, pod kto rým služ bu ob jed nal, ak mu
bolo pri de le né,

c) člen ský štát, do kto ré ho sa služ ba do dá va,
d) po ra do vé čís lo fak tú ry,
e) dá tum, keï bola služ ba do da ná, ale bo dá tum, keï

bola plat ba pod ¾a od se ku 1 pri ja tá, ak ten to dá tum
mož no ur či� a ak sa od li šu je od dá tu mu vy ho to ve nia
fak tú ry,

f) dá tum vy ho to ve nia fak tú ry,
g) roz sah a druh do da nej služ by,
h) cenu služ by,
i) od kaz na § 15 ale bo § 16, pod ¾a kto ré ho je mies tom

do da nia služ by iný člen ský štát.

§ 74

Fak tú ra pri na do bud nu tí to va ru
z iné ho člen ské ho štá tu a pri ja tí

služ by zo za hra ni čia 

Oso ba po vin ná pla ti� daň pri na do bud nu tí to va ru
v tu zem sku z iné ho člen ské ho štá tu (§ 69 ods. 6) ale bo
pri pri ja tí služ by ale bo to va ru do da né ho s in šta lá ciou
ale bo mon tá žou zo za hra ni čia (§ 69 ods. 2 až 4) musí
ma� fak tú ru od do dá va te ¾a. Vo fak tú re môže oso ba po -
vin ná pla ti� daň do pl ni� pre po čet ceny bez dane na slo -
ven ské ko ru ny, sadz bu dane, prí pad ne oslo bo de nie od
dane, a výš ku dane v slo ven ských ko ru nách. 

§ 75

Vy ho to ve nie fak tú ry

(1) Pla ti te¾ môže vy ho to vi� za viac samo stat ných do -
da ní to va ru rov na ké ho dru hu ale bo služ by rov na ké ho
dru hu ale bo za viac pla tieb pri ja tých pred do da ním to -
va ru ale bo do da ním služ by sú hrnnú fak tú ru, kto rá

môže po krý va� naj viac ob do bie ka len dár ne ho me sia ca;
pla ti te¾ vy ho to ví fak tú ru naj ne skôr do 15 dní od skon -
če nia ka len dár ne ho me sia ca.

(2) Vy ho to ve nie fak tú ry môže pla ti te¾ za bez pe či� aj
pros tred níc tvom inej oso by, pri čom fak tú ra musí by�
vy ho to ve ná v mene a na účet pla ti te ¾a, kto rý do dá va to -
var ale bo služ bu. 

(3) Fak tú ru v mene a na účet pla ti te ¾a, kto rý do dá va
to var ale bo služ bu, môže vy ho to vi� aj jeho zá kaz ník za
pod mien ky, že me dzi pla ti te ¾om a zá kaz ní kom je uzav -
re tá pí som ná do ho da o vy ho to vo va ní fak túr, kto rá
musí ob sa ho va� pod mien ky, kto ré mu sia by� spl ne né,
aby do dá va te¾ ak cep to val fak tú ry vy ho to ve né zá kaz ní -
kom. 

(4) Za správ nos� úda jov vo fak tú re a za včas nos� jej
vy ho to ve nia zod po ve dá pla ti te¾, kto rý do dá va to var ale -
bo služ bu, a to aj v prí pa de, ak je fak tú ra vy ho to ve ná
pros tred níc tvom inej oso by ale bo zá kaz ní kom.

(5) Ak je fak tú ra vy ho to ve ná ale bo pri ja tá v cu dzom
ja zy ku, je pla ti te¾ po vin ný na po žia da nie da ňo vé ho úra -
du za bez pe či� jej pre klad do slo ven ské ho ja zy ka. 

(6) Fak tú ra môže by� vy ho to ve ná pí som ne ale bo so
sú hla som zá kaz ní ka elek tro nic ky. Elek tro nic ky vy ho -
to ve ná fak tú ra musí ob sa ho va� za ru če ný elek tro nic ký
pod pis pod ¾a oso bit né ho pred pi su.29) 

(7) Kaž dý do klad, kto rý mení ale bo do pĺ ňa pô vod nú
fak tú ru a vý slov ne a jed no znač ne sa na ňu vz�a hu je, sa
po va žu je za fak tú ru. Ten to do klad musí ok rem po vin -
ných úda jov ob sa ho va� aj po ra do vé čís lo pô vod nej fak -
tú ry. Do kla dom, kto rý mení ale bo do pĺ ňa pô vod nú fak -
tú ru, môže by� aj sú hrnná fak tú ra vy sta ve ná pod ¾a
od se ku 1.

§ 76

Ucho vá va nie fak túr
a iných do kla dov

(1) Pla ti te¾ je po vin ný ucho vá va� kó pie fak túr, kto ré
vy ho to vil ale bo kto ré boli vy ho to ve né v jeho mene zá -
kaz ní kom ale bo inou oso bou, ori gi ná ly všet kých pri ja -
tých fak túr a fak túr pod ¾a § 71 ods. 9 a § 72 ods. 3 po
dobu de sia tich ro kov na sle du jú cich po roku, kto ré ho
sa tý ka jú. 

(2) Ucho vá va� pri ja té fak tú ry je po vin ná aj zda ni te¾ ná 
oso ba, kto rá nie je pla ti te ¾om, a práv nic ká oso ba, kto rá
nie je zda ni te¾ nou oso bou, po dobu de sia tich ro kov na -
sle du jú cich po roku, kto ré ho sa tý ka jú.

(3) Kaž dá oso ba, kto rá predá nový do prav ný pros trie -
dok do iné ho člen ské ho štá tu, a kaž dá oso ba, kto rá
kúpi nový do prav ný pros trie dok z iné ho člen ské ho štá -
tu, je po vin ná ucho va� fak tú ru o pre daji ale bo kúpe no -
vé ho do prav né ho pros tried ku po dobu de sia tich ro kov
na sle du jú cich po roku, v kto rom do šlo k pre daju ale bo
kúpe. 

(4) Oso by pod ¾a od se kov 1 až 3 sú po vin né pri ucho -
vá va ní fak túr za ru či� vie ro hod nos� pô vo du, ne po ru še -
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nos� ob sa hu a či ta te¾ nos� fak tú ry po celú dobu úscho -
vy. 

(5) Elek tro nic ky vy ho to ve né fak tú ry po dobu úscho vy 
mu sia by� či ta te¾ né a ne smú by� me ne né. 

(6) Pla ti te¾ je po vin ný ucho vá va� do voz né a vý voz né
do kla dy po tvr de né col ným or gá nom do kon ca ka len -
dár ne ho roka, v kto rom uply nie de sa� ro kov od skon če -
nia roka, kto ré ho sa tý ka jú.

§ 77

Zda ňo va cie ob do bie

(1) Zda ňo va cím ob do bím pla ti te ¾a je ka len dár ny me -
siac, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak. 

(2) Ak pla ti te¾ do sia hol za pred chá dza jú ci ka len dár ny 
rok ob rat niž ší ako 10 000 000 Sk, zda ňo va cím ob do -
bím je ka len dár ny štvr� rok. 

(3) Ak pla ti te¾ za pred chá dza jú ci ka len dár ny rok ne -
do sia hol ob rat a pred po kla dá, že za ka len dár ny rok,
v kto rom sa stal pla ti te ¾om, do siah ne ob rat niž ší ako
10 000 000 Sk, zda ňo va cím ob do bím je ka len dár ny
štvr� rok. Pla ti te lia, kto rí pod ni ka jú spo loč ne na zá kla -
de zmlu vy o zdru že ní, za po čí ta va jú do ob ra tu svo je ob -
ra ty a ob rat zo spo loč né ho pod ni ka nia.

(4) Pla ti te¾ pod ¾a od se ku 2 ale bo 3 si môže zvo li� za
zda ňo va cie ob do bie ka len dár ny me siac a túto sku toč -
nos� ozná mi pí som ne da ňo vé mu úra du. Zme nu zda ňo -
va cie ho ob do bia môže pla ti te¾ vy ko na� od pr vé ho me -
sia ca po uply nu tí ka len dár ne ho štvr� ro ka a tak to
zvo le né zda ňo va cie ob do bie pla tí do kon ca ka len dár ne -
ho roka.

(5) Ak je na pla ti te ¾a prá vo plat ne vy hlá se ný kon kurz
ale bo ak je pla ti te ¾o vi po vo le né vy rov na nie ale bo po tvr -
de né nú te né vy rov na nie, kon čí sa pre bie ha jú ce zda ňo -
va cie ob do bie pla ti te ¾a dňom, kto rý pred chá dza vy hlá -
se niu kon kur zu, ale bo dňom, kto rý pred chá dza
po vo le niu vy rov na nia. Ďal šie zda ňo va cie ob do bie pla ti -
te ¾a sa za čí na dňom prá vo plat né ho vy hlá se nia kon kur -
zu ale bo dňom po vo le nia vy rov na nia ale bo dňom po tvr -
de nia nú te né ho vy rov na nia a kon čí sa po sled ným
dňom ka len dár ne ho me sia ca, v kto rom bol prá vo plat ne 
vy hlá se ný kon kurz ale bo po vo le né vy rov na nie. Po
skon če ní zda ňo va cie ho ob do bia pod ¾a dru hej vety je
zda ňo va cím ob do bím ta ké ho pla ti te ¾a ka len dár ny me -
siac. Ak ide o pla ti te ¾a, kto ré mu bolo po vo le né vy rov na -
nie, je zda ňo va cím ob do bím ka len dár ny me siac do kon -
ca ka len dár ne ho roka, v kto rom bolo po vo le né
vy rov na nie, a pre na sle du jú ci ka len dár ny rok sa určí
zda ňo va cie ob do bie pod ¾a od se kov 1 až 4.

(6) Dňom zru še nia kon kur zu sa kon čí pre bie ha jú ce
zda ňo va cie ob do bie pla ti te ¾a. Ďal šie zda ňo va cie ob do -
bie pla ti te ¾a sa za čí na dňom na sle du jú cim po zru še ní
kon kur zu a kon čí sa po sled ným dňom ka len dár ne ho
me sia ca, v kto rom bol kon kurz zru še ný. Po skon če ní
zda ňo va cie ho ob do bia pod ¾a dru hej vety je zda ňo va cím
ob do bím ta ké ho pla ti te ¾a ka len dár ny me siac, a to až do
kon ca ka len dár ne ho roka, v kto rom bol kon kurz zru še -
ný, a pre na sle du jú ci ka len dár ny rok sa určí zda ňo va -
cie ob do bie pod ¾a od se kov 1 až 4.

§ 78

Da ňo vé pri zna nie a splat nos�
vlast nej da ňo vej po vin nos ti 

(1) Pla ti te¾ je po vin ný do 25 dní po skon če ní zda ňo va -
cie ho ob do bia poda� da ňo vé pri zna nie a v tej is tej le ho te 
za pla ti� vlast nú da ňo vú po vin nos�. Pla ti te¾ re gis tro va -
ný pod ¾a § 5 a 6 nie je po vin ný poda� da ňo vé pri zna nie,
ak mu ne vznik la v zda ňo va com ob do bí da ňo vá po vin -
nos� ale bo prá vo na od po čí ta nie dane. 

(2) Na úče ly toh to zá ko na sa vlast nou da ňo vou po vin -
nos �ou ro zu mie pre vý še nie cel ko vej výš ky dane za prí -
sluš né zda ňo va cie ob do bie ok rem dane pri do vo ze to va -
ru nad cel ko vou výš kou od po čí ta te¾ nej dane za
prí sluš né zda ňo va cie ob do bie.

(3) Ak oso be, kto rá nie je pla ti te ¾om, vznik ne po vin -
nos� pla ti� daň (§ 69), je táto oso ba po vin ná poda� da ňo -
vé pri zna nie do 25 dní po skon če ní ka len dár ne ho me -
sia ca, v kto rom vznik la da ňo vá po vin nos�, a v tej is tej
le ho te za pla ti� daň s vý nim kou pod ¾a od se ku 4.

(4) Oso ba, kto rá nie je re gis tro va ná pre daň pod ¾a § 4
až 7, pri na do bud nu tí no vé ho do prav né ho pros tried ku
z iné ho člen ské ho štá tu je po vin ná poda� da ňo vé pri -
zna nie do sied mich dní od na do bud nu tia no vé ho do -
prav né ho pros tried ku a v tej is tej le ho te za pla ti� daň.

(5) Kaž dá oso ba, kto rá prí le ži tost ne na do bud ne nový
do prav ný pros trie dok z iné ho člen ské ho štá tu, je po -
vin ná pri lo ži� k da ňo vé mu pri zna niu aj úrad ne ove re nú 
kó piu do kla du o kúpe no vé ho do prav né ho pros tried ku
a na po žia da nie da ňo vé ho úra du pos kyt nú� ïal šie in -
for má cie pot reb né na správ ne ur če nie dane. 

(6) Oso ba, kto rá nie je pla ti te ¾om a prí le ži tost ne dodá
nový do prav ný pros trie dok do iné ho člen ské ho štá tu,
uplat ňu je od po čí ta nie dane v da ňo vom pri zna ní. Da ňo -
vý úrad vrá ti uplat ne nú od po čí ta nú daň do 30 dní od
po da nia da ňo vé ho pri zna nia.

(7) Kaž dá oso ba, kto rá je po vin ná poda� da ňo vé pri -
zna nie, uve die v da ňo vom pri zna ní všet ky úda je  po -
trebné na vý po čet cel ko vej dane a na vý po čet cel ko vej
od po čí ta te¾ nej dane vrá ta ne cel ko vej hod no ty to va rov
a slu žieb vz�a hu jú cej sa na cel ko vú daň a na od po čí ta -
va nú daň a cel kovej hod noty to va rov a slu žieb oslo bo -
de ných od dane. Hod no ta to va rov a slu žieb oslo bo de -
ných od dane sa uvá dza v da ňo vom pri zna ní za
zda ňo va cie ob do bie, v kto rom bol to var ale bo služ ba
do da ná. Úda je v da ňo vom pri zna ní sa za ok rúh ¾u jú na
celé ko ru ny sme rom na hor. 

(8) Usta no ve nie od se kov 2 až 7 sa ne vz�a hu je na po -
da nie da ňo vé ho pri zna nia pri uplat ne ní oso bit nej
úpra vy pod ¾a § 68.

§ 79

Nad mer ný od po čet

(1) Ak v zda ňo va com ob do bí vznik ne pla ti te ¾o vi nad -
mer ný od po čet, od po čí ta pla ti te¾ nad mer ný od po čet od
vlast nej da ňo vej po vin nos ti v na sle du jú com zda ňo va -
com ob do bí. Ak pla ti te¾ ne mô že od po čí ta� nad mer ný
od po čet od vlast nej da ňo vej po vin nos ti v na sle du jú com 
zda ňo va com ob do bí, da ňo vý úrad vrá ti ne od po čí ta ný
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nad mer ný od po čet ale bo jeho ne od po čí ta nú čas� do 30
dní od po da nia da ňo vé ho pri zna nia za zda ňo va cie ob -
do bie na sle du jú ce po zda ňo va com ob do bí, v kto rom
nad mer ný od po čet vzni kol. Na úče ly toh to zá ko na sa
nad mer ným od po čtom ro zu mie pre vý še nie cel ko vej
výš ky od po čí ta te¾ nej dane za prí sluš né zda ňo va cie ob -
do bie nad cel ko vou výš kou dane za prí sluš né zda ňo va -
cie ob do bie ok rem dane pri do vo ze to va ru.

(2) Ak da ňo vý úrad v le ho te na vrá te nie nad mer né ho
od po čtu pod ¾a od se ku 1 za čne kon tro lu na zis te nie
opráv ne nos ti ná ro ku na vrá te nie nad mer né ho od po čtu,
vrá ti da ňo vý úrad nad mer ný od po čet v le ho te de sia tich
dní od skon če nia kon tro ly. Ak pla ti te¾ ne u mož ní vy ko -
na nie kon tro ly v le ho te na vrá te nie nad mer né ho od po č -
tu pod ¾a od se ku 1, vrá ti da ňo vý úrad nad mer ný od po čet
do de sia tich dní od skon če nia kon tro ly.

§ 80

Sú hrnný vý kaz

(1) Pla ti te¾, kto rý do dal to var oslo bo de ný od dane
(§ 43) z tu zem ska do iné ho člen ské ho štá tu oso be, kto rá 
je iden ti fi ko va ná pre daň v inom člen skom štá te, ale bo
do dal to var pod ¾a § 8 ods. 4, je po vin ný poda� sú hrnný
vý kaz za ob do bie ka len dár ne ho štvr� ro ka do 25 dní po
skon če ní ka len dár ne ho štvr� ro ka. 

(2) Sú hrnný vý kaz pod ¾a od se ku 1 je po vin ný poda� aj 
pla ti te¾, kto rý je pr vým od be ra te ¾om pri troj stran nom
ob cho de (§ 45), ak sa v prí sluš nom ka len dár nom štvr� -
ro ku zú čast nil na troj stran nom ob cho de.

(3) Pla ti te¾ je po vin ný v sú hrnnom vý ka ze uvies� to -
var, kto rý je oslo bo de ný od dane, do da ný z tu zem ska do 
iných člen ských štá tov za ob do bie ka len dár ne ho štvr� -
ro ka. 

(4) V sú hrnnom vý ka ze je pla ti te¾ po vin ný uvies�
svo je iden ti fi kač né čís lo pre daň pri de le né v tu zem -
sku, iden ti fi kač né čís lo pre daň na do bú da te ¾a, pod
kto rým mu bol to var do da ný, a cel ko vú hod no tu do -
da né ho to va ru pre kaž dé ho na do bú da te ¾a oso bit ne.
Pri do da ní to va ru pod ¾a § 8 ods. 4 je pla ti te¾ po vin ný
v sú hrnnom vý ka ze uvies� svo je iden ti fi kač né čís lo
pre daň pri de le né v tu zem sku, iden ti fi kač né čís lo pre
daň, kto ré má pri de le né v člen skom štá te, v kto rom sa 
skon čí odo sla nie ale bo pre pra va to va ru, a hod no tu
zod po ve da jú cu zá kla du dane ur če né ho pod ¾a § 22
ods. 6. Pri troj stran nom ob cho de je prvý od be ra te¾
po vin ný v sú hrnnom vý ka ze uvies� svo je iden ti fi kač -
né čís lo pre daň, pod kto rým to var na do bu dol a ná -
sled ne do dal, iden ti fi kač né čís lo pre daň dru hé ho od -
be ra te ¾a pri de le né v člen skom štá te, v kto rom sa
skon čí odo sla nie ale bo pre pra va to va ru, a cel ko vú
hod no tu do da né ho to va ru pre kaž dé ho na do bú da te ¾a 
oso bit ne. Úda je v sú hrnnom vý ka ze sa uvá dza jú
v slo ven ských ko ru nách a za ok rúh ¾u jú na celé ko ru -
ny sme rom na hor. 

(5) Pri op ra ve zá kla du dane pod ¾a § 25 uve die pla ti te¾
v sú hrnnom vý ka ze sumu, o kto rú sa zá klad dane op ra -
vil, a to za ka len dár ny štvr� rok, v kto rom bola op ra va
zá kla du dane ozná me ná na do bú da te ¾o vi to va ru.

(6) Ak pla ti te¾ zis tí, že úda je uve de né v sú hrnnom vý -

ka ze sú ne ú pl né ale bo ne správ ne, podá op rav ný sú -
hrnný vý kaz. Op rav ný sú hrnný vý kaz môže pla ti te¾
poda� pred uply nu tím le ho ty na po da nie sú hrnné ho
vý ka zu. Ak pla ti te¾ po uply nu tí le ho ty na po da nie sú -
hrnné ho vý ka zu zis tí, že úda je v sú hrnnom vý ka ze sú
ne ú pl né ale bo ne správ ne, podá do da toč ný sú hrnný vý -
kaz.

(7) Sú hrnný vý kaz sa po dá va na tla či ve, kto ré ho vzor
usta no ví opat re nie, kto ré vydá Mi nis ter stvo fi nan cií
Slo ven skej re pub li ky a kto ré sa vy hla su je v Zbier ke zá -
ko nov Slo ven skej re pub li ky uve rej ne ním jeho úpl né ho
zne nia. 

(8) Pla ti te¾ môže poda� sú hrnný vý kaz aj elek tro nic -
ky. Elek tro nic ky po da ný sú hrnný vý kaz musí ob sa ho -
va� za ru če ný elek tro nic ký pod pis pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.29)

Z ru  š e  n i e  r e  g i s  t r á  c i e  

§ 81

(1) Pla ti te¾ re gis tro va ný pod ¾a § 4 môže po žia da�
o zru še nie re gis trá cie pre daň naj skôr po uply nu tí jed -
né ho roka odo dňa, keï sa stal pla ti te ¾om, ak jeho ob rat 
ne do sia hol za 12 pred chá dza jú cich po sebe na sle du jú -
cich ka len dár nych me sia cov sumu 1 500 000 Sk. Pla ti -
te lia, kto rí pod ni ka jú spo loč ne na zá kla de zmlu vy
o zdru že ní, za po čí ta va jú do ob ra tu svo je ob ra ty a ob rat
zo spo loč né ho pod ni ka nia.

(2) Pla ti te¾ môže po žia da� o zru še nie re gis trá cie pre
daň, keï skon čí v tu zem sku čin nos�, kto rá je pred me -
tom dane.

(3) Pla ti te¾ re gis tro va ný pod ¾a § 6 môže po žia da�
o zru še nie re gis trá cie pre daň, ak v bež nom ka len dár -
nom roku cel ko vá hod no ta do da né ho to va ru bez dane
ne do siah ne 1 500 000 Sk a sú čas ne v pred chá dza jú -
com ka len dár nom roku hod no ta do da né ho to va ru bez
dane ne do siah la 1 500 000 Sk, ak ne vy ko ná va v tu zem -
sku inú čin nos� ako zá siel ko vý pre daj.

(4) Da ňo vý úrad môže zru ši� re gis trá ciu pre daň
a) na zá kla de žia dos ti pla ti te ¾a pod ¾a od se kov 1 až 3, ak 

zis tí, že sú spl ne né pod mien ky na zru še nie re gis trá -
cie,

b) ak nie sú dô vo dy na re gis trá ciu.

(5) Da ňo vý úrad pri zru še ní re gis trá cie pre daň určí
pla ti te ¾o vi po sled né zda ňo va cie ob do bie. Skon če ním
po sled né ho zda ňo va cie ho ob do bia pla ti te¾ pre stá va by� 
pla ti te ¾om a za ni ká plat nos� jeho osved če nia o re gis trá -
cii pre daň a plat nos� iden ti fi kač né ho čís la pre daň.
Pla ti te¾ je po vin ný do de sia tich dní od skon če nia po -
sled né ho zda ňo va cie ho ob do bia odo vzda� da ňo vé mu
úra du osved če nie o re gis trá cii.

(6) V po sled nom zda ňo va com ob do bí vzni ká pla ti te -
¾o vi da ňo vá po vin nos� vz�a hu jú ca sa na ma je tok, pri
kto ré ho na do bud nu tí ale bo vy tvo re ní vlast nou čin -
nos �ou bola daň úpl ne ale bo čias toč ne od po čí ta ná,
a na ma je tok, kto rý na do bu dol bez dane (§ 10 ods. 1)
a pri kto ré ho na do bud nu tí ale bo vy tvo re ní vlast nou
čin nos �ou bola daň u pred chá dza jú ce ho vlast ní ka
úpl ne ale bo čias toč ne od po čí ta ná. Daň sa vy po čí ta zo

Čiastka 97 Zbierka zákonov č. 222/2004 Strana 2345



zos tat ko vej ceny ma jet ku zis te nej pod ¾a oso bit né ho
predpisu30) ku dňu skon če nia po sled né ho zda ňo va cie -
ho ob do bia a z ceny zá sob zis te nej pod ¾a oso bit né ho
predpisu31) ku dňu skon če nia po sled né ho zda ňo va cie -
ho ob do bia. Pla ti te¾, kto rý nie je úč tov nou jed not kou,
po u ži je pri vý po čte od vo du dane pos tup ako pla ti te¾,
kto rý je úč tov nou jed not kou.

(7) Ak pla ti te¾ od po čí tal daň po mer ne pod ¾a § 50 ale -
bo vy ko nal úpra vu od po čí ta nej dane pod ¾a § 54,  zo -
h¾adní tie to sku toč nos ti pri vý po čte dane z ma jet ku
pod ¾a od se ku 6. Pri vý po čte dane pod ¾a od se ku 6 sa po -
u ži je sadz ba dane plat ná v čase vzni ku da ňo vej po vin -
nos ti.

(8) Da ňo vá po vin nos� pod ¾a od se ku 6 ne vzni ká pri zá -
ni ku pla ti te ¾a bez lik vi dá cie, keï práv ny ná stup ca je
pla ti te ¾om ale bo sa stá va pla ti te ¾om pod ¾a § 4 ods. 6.

(9) Ak pla ti te¾ op ra ví zá klad dane ale bo zme ní výš ku
dane pri to va re ale bo služ be, kto ré do dal oso be, kto rá
pre sta la by� pla ti te ¾om, je táto oso ba po vin ná vrá ti� da -
ňo vé mu úra du od po čí ta nú daň ale bo jej po mer nú čas�
via žu cu sa na vy ko na nú op ra vu zá kla du dane, ak táto
suma dane ne bo la za hr nu tá v da ňo vej po vin nos ti pod ¾a 
od se ku 6. Od po čí ta nú daň ale bo jej po mer nú čas� vrá ti
do de sia tich dní odo dňa vy ho to ve nia fak tú ry.

§ 82

(1) Oso ba re gis tro va ná pod ¾a § 7 môže po žia da� o zru -
še nie re gis trá cie pre daň, ak v bež nom ka len dár nom
roku cel ko vá hod no ta to va ru bez dane na do bud nu té ho
v tu zem sku z iné ho člen ské ho štá tu ne do siah ne
420 000 Sk a sú čas ne v pred chá dza jú com ka len dár -
nom roku cel ko vá hod no ta to va ru bez dane na do bud -
nu té ho v tu zem sku z iné ho člen ské ho štá tu ne do siah la
420 000 Sk.

(2) Da ňo vý úrad zru ší re gis trá ciu pre daň na žia dos�
oso by pod ¾a od se ku 1, ak zis tí, že sú spl ne né pod mien -
ky na zru še nie re gis trá cie. Zru še ním re gis trá cie za ni ká
plat nos� osved če nia o re gis trá cii pre daň a plat nos�
iden ti fi kač né ho čís la pre daň. Oso ba je po vin ná do de -
sia tich dní od zru še nia re gis trá cie odo vzda� da ňo vé mu
úra du osved če nie o re gis trá cii pre daň.

§ 83

(1) Fy zic ká oso ba, kto rá po kra ču je v živ nos ti pod ¾a
oso bit né ho predpisu32) po úmr tí pla ti te ¾a (ïa lej len
„oso ba po kra ču jú ca v živ nos ti“), po žia da naj ne skôr do
15 dní odo dňa úmr tia pla ti te ¾a prí sluš ný da ňo vý úrad
po ru či te ¾a, aby vy zna čil v osved če ní o re gis trá cii pre
daň zo mre té ho pla ti te ¾a do da tok, v kto rom uve die
meno, priez vis ko a byd li sko oso by po kra ču jú cej v živ -
nos ti. Osved če nie o re gis trá cii pre daň s vy zna če ním
do dat ku je plat né do kon ca zda ňo va cie ho ob do bia,
v kto rom sa skon čí ko na nie o de dič stve.

(2) V čase od úmr tia po ru či te ¾a do skon če nia ko na nia 
o de dič stve sa oso ba po kra ču jú ca v živ nos ti po va žu je za 
pla ti te ¾a. Oso ba po kra ču jú ca v živ nos ti vo fak tú rach
vy ho to ve ných do skon če nia jej po sled né ho zda ňo va cie -
ho ob do bia uvá dza aj svo je meno, priez vis ko a byd li sko
s vý nim kou fak túr pod ¾a § 71 ods. 5. Po sled ným zda ňo -
va cím ob do bím oso by po kra ču jú cej v živ nos ti je zda ňo -
va cie ob do bie, v kto rom sa skon čí ko na nie o de dič stve.
V da ňo vom pri zna ní za po sled né zda ňo va cie ob do bie
vzni ká oso be po kra ču jú cej v živ nos ti da ňo vá po vin nos�
pod ¾a § 81, pri čom pri vý po čte dane vy chá dza z ceny
ma jet ku zis te nej ku dňu skon če nia ko na nia o de dič -
stve. Da ňo vá po vin nos� ne vzni ká pri ma jet ku, kto rý
pri pa dol de di čo vi, kto rý bude po kra čo va� v živ nos ti
a kto rý je pla ti te ¾om ale bo kto rý po žia da o re gis trá ciu
za pla ti te ¾a bez od klad ne po skon če ní ko na nia o de dič -
stve. Da ňo vý úrad za re gis tru je toh to de di ča za pla ti te ¾a
ku dňu na do bud nu tia ma jet ku de dič stvom.

(3) Ak sa po úmr tí pla ti te ¾a ne po kra ču je v pod ni ka ní,
podá jeho práv ny ná stup ca ale bo zá stup ca usta no ve ný
da ňo vým úra dom da ňo vé pri zna nie. V da ňo vom pri -
zna ní za po sled né zda ňo va cie ob do bie, kto rým je zda -
ňo va cie ob do bie, v kto rom do šlo k úmr tiu pla ti te ¾a,
vzni ká práv ne mu ná stup co vi da ňo vá po vin nos� pod ¾a
§ 81. Uply nu tím po sled né ho zda ňo va cie ho ob do bia za -
ni ká plat nos� osved če nia o re gis trá cii pre daň a plat -
nos� iden ti fi kač né ho čís la pre daň.

§ 84

Na sprá vu dane sa po u ži jú usta no ve nia oso bit né ho
pred pi su,33) ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak. Pri do -
vo ze to va ru je správ com dane col ný or gán a na sprá vu
dane sa po u ži jú col né pred pi sy, ak ten to zá kon ne us ta -
no vu je inak.

P r e  chod  né  a  zá  v e  r e č  né
us t a  no  v e  n i a

§ 85

(1) Pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa až do uply nu tia po -
su dzu jú všet ky le ho ty, kto ré za ča li ply nú� pred účin -
nos �ou toh to zá ko na.

(2) Re gis trá cia pla ti te ¾ov vy ko na ná pod ¾a do te raj ších
pred pi sov sa po va žu je za re gis trá ciu pre daň pod ¾a § 4
toh to zá ko na.

(3) Ak pri pre vo de ale bo pre cho de ne hnu te¾ nos ti ale -
bo jej čas ti, kto rá bola na do bú da te ¾o vi odo vzda ná do
uží va nia do 30. ap rí la 2004 vrá ta ne, ne vznik la da ňo vá
po vin nos� do 30. ap rí la 2004 vrá ta ne, určí sa vznik da -
ňo vej po vin nos ti pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

(4) Pri opa ko va nom a čiast ko vom do da ní to va ru ale -
bo služ by, pri kto rom ne vznik la da ňo vá po vin nos� do
30. ap rí la 2004 vrá ta ne, sa vznik da ňo vej po vin nos ti
ur ču je pod ¾a § 19 ods. 3 a 4 toh to zá ko na.
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ní ne skor ších pred pi sov.



(5) Pri op ra ve zá kla du dane zda ni te¾ né ho pl ne nia
usku toč ne né ho do 31. de cem bra 2003 vrá ta ne sa  po -
užije sadz ba dane plat ná v čase vzni ku da ňo vej po vin -
nos ti pri pô vod nom zda ni te¾ nom pl ne ní. 

(6) Na od po čí ta nie dane, kto rá sa vz�a hu je na zda ni -
te¾ né pl ne nia usku toč ne né do 30. ap rí la 2004 vrá ta ne
a kto rá sa vz�a hu je na to var do ve ze ný do 30. ap rí la
2004 vrá ta ne, sa vz�a hu jú do te raj šie pred pi sy s vý nim -
kou od po čí ta nia dane via žu cej sa na ma je tok, kto rú
pla ti te¾ môže od po čí ta� pri re gis trá cii pre daň. 

(7) Pri pred bež nom od po čí ta ní dane pod ¾a § 50 toh to
zá ko na v zda ňo va cích ob do biach roku 2004 po u ži je
pla ti te¾ ko efi cient vy po čí ta ný pod ¾a do te raj ších pred pi -
sov.

(8) Na in ves tič ný ma je tok pod ¾a § 54, pri kto rom pla -
ti te¾ od po čí tal daň po 31. de cem bri 2002, sa vz�a hu je
úpra va od po čí ta nej dane pod ¾a toh to zá ko na s vý nim -
kou pod ¾a od se ku 9.

(9) Ak bol pla ti te¾ po vin ný vy ko na� úpra vu od po čí ta -
nej dane pri in ves tič nom ma jet ku z dô vo du zme ny úče -
lu po u ži tia toh to ma jet ku v roku 2003, po u ži je pri prí -
pad nej ïal šej zme ne úče lu po u ži tia in ves tič né ho
ma jet ku na úpra vu od po čí ta nej dane do te raj šie pred pi -
sy. 

(10) Žia dos ti o zru še nie re gis trá cie pre daň po da né
pred účin nos �ou toh to zá ko na, o kto rých da ňo vý úrad
ne roz ho dol do 30. ap rí la 2004 vrá ta ne, sa po su dzu jú
pod ¾a § 81 toh to zá ko na.

(11) Le ká reň a vý daj ňa zdra vot níc kych po mô cok na
zá kla de sú pi su zá sob lie kov a zdra vot níc kych po mô -
cok, pri kto rých ne bo lo mož né pod ¾a do te raj šie ho pred -
pi su od po čí ta� daň, môže od po čí ta� daň z tých to zá sob
pod ¾a sú pi su zá sob lie kov a zdra vot níc kych po mô cok
vy ko na né ho k 30. ap rí lu 2004.

(12) Pla ti te¾, kto rý má zda ňo va cie ob do bie ka len dár -
ny štvr� rok, je po vin ný oso bit ne poda� za po sled né dva
me sia ce dru hé ho ka len dár ne ho štvr� ro ka 2004 da ňo vé 
pri zna nie vy da né pod ¾a vzo ru usta no ve né ho tým to zá -
ko nom; da ňo vé pri zna nie za prvý me siac dru hé ho ka -
len dár ne ho štvr� ro ka 2004 je pla ti te¾ po vin ný poda� do
25. júla 2004 pod ¾a vzo ru da ňo vé ho pri zna nia plat né ho 
k 30. ap rí lu 2004.

(13) Na nad mer ný od po čet za zda ňo va cie ob do bia do
31. de cem bra 2003 sa vz�a hu je § 23 zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 289/1995 Z. z. o dani
z pri da nej hod no ty v zne ní účin nom do 31. de cem bra
2003.

(14) Da ňo vý úrad vrá ti daň pri pro jek toch za hra nič -
nej po mo ci pod ¾a do te raj ších pred pi sov, ak je žia dos�
o vrá te nie dane po da ná da ňo vé mu úra du do 30. ap rí la
2004 vrá ta ne.

(15) Pri to va re, kto rý je k 30. ap rí lu 2004 v tu zem sku
a pri vstu pe do tu zem ska bol pred lo že ný col né mu úra -
du a má pos ta ve nie do čas ne usklad ne né ho to va ru ale -
bo je umies tne ný do slo bod né ho col né ho pás ma ale bo
do slo bod né ho col né ho skla du ale bo pre pus te ný do col -

né ho re ži mu usklad ňo va nie v col nom skla de, do
col né ho re ži mu ak tív ny zuš ¾ach �o va cí styk, do col né ho
re ži mu do čas né po u ži tie s úpl ným oslo bo de ním od do -
voz né ho cla a ten to stav trvá k 1. máju 2004, pla tia do -
te raj šie pred pi sy až do času, kým sa pre to var do čas né
usklad ne nie ale bo col ne schvá le né ur če nie ne skon čí.

(16) Pri to va re, kto rý bol do 30. ap rí la 2004 vrá ta ne
pre pus te ný do spo loč né ho tran zit né ho režimu34) ale -
bo iné ho col né ho re ži mu tran zit a ten to re žim trvá
k 1. máju 2004, pla tia do te raj šie pred pi sy až do času,
kým sa ten to col ný re žim ne skon čí.

(17) Ako do voz to va ru, kto rý je pred me tom dane, sa
po su dzu je 
a) vy ňa tie to va ru vrá ta ne ne opráv ne né ho vy ňa tia z col -

né ho re ži mu do čas né po u ži tie, do kto ré ho bol to var
pre pus te ný do 30. ap rí la 2004 vrá ta ne za pod mie -
nok pod ¾a od se ku 15, ak ten to to var bol vo vo¾ nom
obe hu v štá te, kto rý je člen ským štá tom k 30. ap rí lu
2004 ale bo sa sta ne člen ským štá tom 1. mája 2004,

b) vy ňa tie to va ru vrá ta ne ne opráv ne né ho vy ňa tia z do -
čas né ho usklad ne nia, z umies tne nia ale bo col né ho
re ži mu pod ¾a od se ku 15, do kto rých bol to var pre -
pus te ný ale bo umies tne ný do 30. ap rí la 2004 vrá ta -
ne za pod mie nok pod ¾a od se ku 15, ak ten to to var bol 
vo vo¾ nom obe hu v štá te, kto rý je člen ským štá tom
k 30. ap rí lu 2004 ale bo sa sta ne člen ským štá tom
1. mája 2004,

c) skon če nie re ži mu pod ¾a od se ku 16 ale bo po ru še nie
pod mie nok re ži mu pod ¾a od se ku 16, kto rý bol za ča -
tý do 30. ap rí la 2004 vrá ta ne za pod mie nok pod ¾a
od se ku 16, ak ten to to var bol vo vo¾ nom obe hu v štá -
te, kto rý je člen ským štá tom k 30. ap rí lu 2004 ale bo
sa sta ne člen ským štá tom 1. mája 2004, s vý nim -
kou, ak sa pre u ká že to var, že to var nie je do da ný za
pro ti hod no tu oso bou, kto rá je zda ni te¾ nou oso bou
pod ¾a prá va prí sluš né ho štá tu.

(18) Ak bol to var vy ve ze ný do 30. ap rí la 2004 vrá ta ne
zo štá tu, kto rý je člen ským štá tom k 30. ap rí lu 2004
ale bo sa sta ne člen ským štá tom 1. mája 2004, a oso ba,
kto rej bol to var do da ný, po u ži je ten to to var po 30. ap rí li 
2004, po su dzu je sa toto po u ži tie to va ru ako do voz to va -
ru, kto rý je pred me tom dane, ak
a) do da nie toh to to va ru bolo oslo bo de né od dane pod ¾a

prá va štá tu, z kto ré ho sa to var vy vie zol, a
b) to var ne bol do 30. ap rí la 2004 vrá ta ne do ve ze ný do

tu zem ska pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

(19) To var pod ¾a od se kov 17 a 18 nie je pred me tom
dane, ak
a) to var je odo sla ný ale bo pre pra ve ný na úze mie tre tích 

štá tov,
b) to var pod ¾a od se ku 17 písm. a) je spä� odo sla ný ale -

bo pre pra ve ný do člen ské ho štá tu, z kto ré ho bol vy -
ve ze ný, a to oso be, kto rá ten to to var vy viez la, ok rem
do prav ných pros tried kov, ale bo

c) to va rom pod ¾a od se ku 17 písm. a) je do prav ný  pro -
striedok, kto rý bol na do bud nu tý ale bo do ve ze ný do
30. ap rí la 2004 vrá ta ne v sú la de s da ňo vý mi pod -
mien ka mi plat ný mi na do má com trhu štá tu, kto rý je 
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člen ským štá tom k 30. ap rí lu 2004 ale bo sa sta ne
člen ským štá tom 1. mája 2004, a ne bol pri vý vo ze
oslo bo de ný od dane ani daň via žu ca sa na do prav ný
pros trie dok ne bo la vrá te ná; táto pod mien ka sa po -
va žu je za spl ne nú, ak do prav ný pros trie dok bol pr -
vý krát po u ži tý pred 1. má jom 1996 ale bo ak je výš ka
dane pri jeho do vo ze za ne dba te¾ ná.

(20) To var, kto rý bol col ným úra dom vý vo zu pre pus -
te ný do col né ho re ži mu vý voz do 30. ap rí la 2004 vrá ta -
ne a do toh to dňa vrá ta ne ne o pus til tu zem sko, sa po su -
dzu je ako vý voz to va ru pod ¾a § 37 do te raj šie ho
pred pi su, ak to var vy stú pil z tu zem ska do štá tu, kto rý
je člen ským štá tom k 30. ap rí lu 2004 ale bo sa sta ne
člen ským štá tom 1. mája 2004, a vý stup to va ru pla ti te¾
pre u ká že na mies to po tvr de nia col né ho úra du vý stu pu
tý mi to do klad mi:
a) pre prav ným do kla dom ale bo iným do kla dom o odo -

sla ní, v kto rom je uve de né mies to ur če nia, ak pre -
pra vu to va ru za bez pe čí do dá va te¾ ale bo od be ra te¾
inou oso bou, 

b) po tvr de ním pri ja tia to va ru od be ra te ¾om ale bo oso -
bou ním po ve re nou, ak pre pra vu to va ru vy ko ná do -
dá va te¾,

c) vy hlá se ním od be ra te ¾a ale bo ním po ve re nej oso by,
že to var pre pra vil, ak pre pra vu to va ru vy ko ná od be -
ra te¾. 

§ 86

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he č. 6. 

§ 87

Zru šu jú sa:
1. zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 289/1995 Z. z. o dani z pri da nej hod no ty v zne ní
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 200/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 386/1996 Z. z., zá ko na
č. 371/1997 Z. z., zá ko na č. 60/1999 Z. z., zá ko na
č. 153/1999 Z. z., zá ko na č. 342/1999 Z. z., zá ko -
na č. 246/2000 Z. z., zá ko na č. 524/2001 Z. z., zá -
ko na č. 555/2001 Z. z., zá ko na č. 511/2002 Z. z.,
zá ko na č. 637/2002 Z. z., zá ko na č. 144/2003 Z. z. 
a zá ko na č. 255/2003 Z. z.,

2. vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
č. 93/1996 Z. z. o roz sa hu a spô so be vrá te nia dane
z pri da nej hod no ty oso bám iných štá tov, kto ré po ží -
va jú vý ho dy pod ¾a me dzi ná rod ných zmlúv v zne ní
vy hláš ky č. 174/1998 Z. z., vy hláš ky
č. 281/2000 Z. z. a vy hláš ky č. 424/2001 Z. z.,

3. vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
č. 94/1996 Z. z. o roz sa hu a spô so be vrá te nia dane
z pri da nej hod no ty, kto ré vy plý va z me dzi ná rod nej
zmlu vy v rám ci pro jek tov za hra nič nej po mo ci.

§ 88

Ten to zá kon na do bú da účin nos� dňom na do bud nu -
tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky
k Eu róp skej únii.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Prí lo ha č. 1
k zákonu č. 222/2004 Z. z.

POS TUP PRI ÚPRA VE OD PO ČÍ TA NEJ DANE PRI IN VES TIČ NOM MA JET KU 

Pri úpra ve pod ¾a § 54 po stu pu je pla ti te¾ pod ¾a vzor ca

DD = 
( )DV A -B

5 alebo 10
R

×
× ,

kde

DD je vý sle dok úpra vy od po čí ta nej dane, kto rý v prí pa de zá por né ho zna mien ka pred sta vu je do da toč ne od po čí ta -
te¾ nú daň a v prí pa de klad né ho zna mien ka pred sta vu je do da toč ne ne od po čí ta te¾ nú daň,

DV je daň vz�a hu jú ca sa na ob sta rá va ciu cenu in ves tič né ho ma jet ku ale bo vlast né ná kla dy in ves tič né ho ma jet ku,

A je čís lo 1, ak pla ti te¾ od po čí tal daň v pl nej výš ke, ale bo čís lo 0, ak pla ti te¾ ne od po čí tal daň, ale bo hod no ta ko efi -
cien tu vy po čí ta né ho po skon če ní ka len dár ne ho roka, ak pla ti te¾ po mer ne od po čí tal daň,

B je čís lo, kto ré pred sta vu je ko efi cient vy po čí ta ný po skon če ní ka len dár ne ho roka, v kto rom pla ti te¾ zme nil účel po -
u ži tia in ves tič né ho ma jet ku, ale bo čís lo 0, ale bo čís lo 1, a to pod ¾a zme ny úče lu po u ži tia in ves tič né ho ma jet ku pod ¾a
§ 54 ods. 3,

R je po čet ka len dár nych ro kov, kto ré zos tá va jú do skon če nia ob do bia na úpra vu od po čí ta nia dane vrá ta ne roka,
v kto rom do šlo k zme ne úče lu po u ži tia in ves tič né ho ma jet ku.
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Prí lo ha č. 2
k zákonu č. 222/2004 Z. z.
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Prí lo ha č. 3
k zákonu č. 222/2004 Z. z.
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1) Ak žia da te¾ nemá iden ti fi kač né čís lo pre daň z pri da nej hod no ty, kom pe tent ný or gán zdô vod ní túto sku toč nos�/If the ap pli cant does not have a VAT
iden ti fi ca tion num ber, the com pe tent aut ho ri ty shall sta te the re a son for this.

POTVRDENIE O POSTAVENÍ DAŇOVÉHO SUBJEKTU
CERTIFICATE OF STATUS OF TAXABLE PERSON



Prí lo ha č. 4
k zákonu č. 222/2004 Z. z.
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Prí lo ha č. 5
k zákonu č. 222/2004 Z. z.

UME LEC KÉ DIE LA A ZBE RA TE¼ SKÉ PRED ME TY 

Ume lec ké die la sú 
a) ob ra zy, ko lá že a po dob né de ko ra tív ne pla ke ty, ma¾ by a kres by zho to ve né cel kom ruč ne umel com iné ako plá ny

a ná kre sy na ar chi tek to nic ké, tech nic ké, prie my sel né, ko merč né, to po gra fic ké ale bo po dob né úče ly, ruč ne ma ¾o -
va né ale bo ozdo be né prie my sel né vý rob ky, ma ¾o va né plát na na di va del né de ko rá cie, na ate lié ro vé po za dia ale bo
po dob né úče ly [čí sel ný kód har mo ni zo va né ho sys té mu (ïa lej len „kód“) 9701],

b) pô vod né ry ti ny, pô vod né tla če a pô vod né li to gra fie, kto rý mi sa ro zu me jú čier ne ale bo fa reb né od tlač ky bez pros tred -
ne ob tiah nu té z jed nej ale bo via ce rých do siek, kto ré ume lec vy pra co val cel kom ruč ne, pri čom ne zá le ží na po u ži tej
tech ni ke ale bo ma te riá li ok rem aké ho ko¾ vek me cha nic ké ho ale bo fo to me cha nic ké ho po stu pu (kód 9702 00 00),

c) pô vod né so chy a sú so šia z aké ho ko¾ vek ma te riá lu, kto ré sú zho to ve né cel kom umel com, od liat ky sôch, kto rých vý -
ro ba je ob me dze ná na osem kó pií, nad kto rou do hlia da ume lec ale bo jeho práv ny ná stup ca (kód 9703 00 00),

d) ta pi sé rie (kód 5805 00 00) a ná sten né tex tí lie (kód 6304 00 00) zho to ve né ruč ne pod ¾a pô vod ných pred lôh pos kyt -
nu tých umel ca mi za pred po kla du, že z kaž dej nie je viac než osem kó pií,

e) in di vi du ál ne kusy ke ra mi ky zho to ve né cel kom umel com a ním pod pí sa né,
f) ema i ly na medi zho to ve né cel kom ruč ne, ob me dze né na osem očís lo va ných kó pií, kto ré nesú pod pis umel ca ale bo

ate lié ru ok rem pred me tov bi žu té rie a vý rob kov zla to tep cov a strieb ro tep cov,
g) fo to gra fie zho to ve né umel com, ním ale bo pod jeho do h¾a dom vy tla če né, pod pí sa né a očís lo va né a ob me dze né naj -

viac na 30 kó pií vrá ta ne všet kých ve¾ ko stí a rá mov.

Zbe ra te¾ ské pred me ty sú
a) poš to vé znám ky, kol ky, od tlač ky poš to vých pe čia tok, obál ky pr vé ho dňa, poš tov né ce ni ny a po dob né vý rob ky ope -

čiat ko va né ale bo ne o pe čiat ko va né, ale ne ma jú ce vý plat nú hod no tu v kra ji ne ur če nia (kód 9704 00 00),
b) zbier ky a zbe ra te¾ ské pred me ty zo o lo gic kej, bo ta nic kej, mi ne ra lo gic kej, ana to mic kej, his to ric kej, ar che o lo gic kej,

pa le on to lo gic kej, et no gra fic kej ale bo nu miz ma tic kej hod no ty (kód 9705 00 00).
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Prí lo ha č. 6
k zákonu č. 222/2004 Z. z.

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV
EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

1. Šies ta smer ni ca Rady 77/388/EHS zo 17. 05. 1977 o zo sú la de ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov o dani
z ob ra tu — spo loč ný sys tém pre daň z pri da nej hod no ty, jed not ný zá klad jej sta no ve nia (OJ L 145 z 13. 06. 1977, s. l)
so zre te ¾om na
smer ni cu 80/368/EHS z 26. 03. 1980 (OJ L 090 z 03. 04. 1980, s. 41),
smer ni cu 84/386/EHS z 31. 07. 1984 (OJ L 208 z 03. 08. 1984, s. 58),
smer ni cu 89/465/EHS z 18. 07. 1989 (OJ L 226 z 03. 08. 1989, s. 21),
smer ni cu 91/680/EHS zo16. 12. 1991 (OJ L 376 z 31. 12. 1989, s. 1),
smer ni cu 92/77/EHS z 19. 10. 1992 (OJ L 316 z 31. 10. 1992, s. 1),
smer ni cu 92/111/EHS zo14. 12. 1992 (OJ L 384 z 31. 12. 1992, s. 47),
smer ni cu 94/5/ES zo 14. 02. 1994 (OJ L 060 z 03. 03. 1994, s. 16),
smer ni cu 94/4/ES zo 14. 02. 1994 (OJ L 060 z 03. 03. 1994, s. 14),
smer ni cu 94/76/ES z 22. 12. 1994 (OJ L 365 z 31. 12. 1994, s. 53),
smer ni cu 95/7/ES z 10. 04. 1995 (OJ L 102 z 05. 05. 1995, s. 18),
smer ni cu 96/42/ES z 25. 06. 1996 (OJ L 170 z 09. 07. 1996, s. 34),
smer ni cu 96/95/ES z 20. 12. 1996 (OJ L 328 z 28. 12. 1996, s. 89),
smer ni cu 98/80/ES z 12. 10. 1998 (OJ L 281 zo 17. 10. 1998, s. 31),
smer ni cu 99/49/ES z 25. 05. 1999 (OJ L 139 z 02. 06. 1999, s. 27),
smer ni cu 99/59/ES zo 17. 06. 1999 (OJ L 162 z 26. 06. 1999, s. 63),
smer ni cu 99/85/ES z 22. 10. 1999 (OJ L 277 z 28. 10. 1999, s. 34),
smer ni cu 00/17/ES z 30. 03. 2000 (OJ L 84 z 05. 04. 2000, s. 24),
smer ni cu 00/65/ES zo 17. 10. 2000 (OJ L 269 z 21. 10. 2000, s. 44),
smer ni cu 01/4/ES z 19. 01. 2001 (OJ L 22 z 24. 01. 2001, s. 17),
smer ni cu 01/115/ES z 20. 12. 2001 (OJ L 15 zo 17. 1. 2002, s. 24),
smer ni cu 02/38/ES zo 07. 05. 2002 (OJ L 128 z 15. 05. 2002, s. 41),
smer ni cu 02/93/ES z 03. 12. 2002 (OJ L 331 zo 07. 12. 2002, s. 27).

2. Smer ni ca Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o zo sú la de ní usta no ve ní zá ko nov, iných pred pi sov a ad mi nis tra -
tív nych opat re ní tý ka jú cich sa oslo bo de nia od dane z ob ra tu a od spot reb nej dane pre do voz v rám ci me dzi ná rod né ho
ces to va nia (OJ L 133 04. 06. 1969, s. 6 — 8) v zne ní zmien a do pln kov so zre te ¾om na
smer ni cu 72/230/EHS z 12. 06. 1972 (OJ L 139 17. 06. 1972, s. 28),
smer ni cu 78/1032/EHS z 19. 12. 1978 (OJ L 366 28. 12. 1978, s. 28),
smer ni cu 78/1033/EHS z 19. 12. 1978 (OJ L 366 28. 12. 1978, s. 31),
smer ni cu 81/933/EHS zo 17. 11. 1981 (OJ L 338 25. 11. 1981, s. 24),
smer ni cu 82/443/EHS z 29. 06. 1982 (OJ L 206 14. 07. 1982, s. 35),
smer ni cu 84/231/EHS z 30. 04. 1984 (OJ L 117 03. 05. 1984, s. 42 — 43),
smer ni cu 85/348/EHS z 08. 07. 1985 (OJ L 183 16. 07. 1985, s. 24),
smer ni cu 87/198/EHS zo 16. 03. 1987 (OJ L 078 20. 03. 1987, s. 53),
smer ni cu 88/664/EHS z 21. 12. 1988 (OJ L 382 31. 12. 1988, s. 41),
smer ni cu 89/194/EHS z 13. 03. 1989 (OJ L 073 17. 03. 1989, s. 47),
smer ni cu 89/220/EHS z 07. 03. 1989 (OJ L 092 05. 04. 1989, s. 15), 
smer ni cu 91/191/EHS z 27. 03. 1991 (OJ L 094 16. 04. 1991, s. 24),
smer ni cu 91/673/EHS z 19. 12. 1991 (OJ L 373 31. 12. 1991, s. 33),
smer ni cu 91/680/EHS zo 16. 12. 1991 (OJ L 376 31. 12. 1991, s. 1),
smer ni cu 92/12/EHS z 25. 02. 1992 (OJ L 076 23. 03. 1992, s. 1),
smer ni cu 92/111/EHS zo 14. 12. 1992 (OJ L 384 30. 12. 1992, s. 47),
smer ni cu 94/4/ES zo 14. 02. 1994 (OJ L 060 03. 03. 1994, s. 14),
smer ni cu 00/47/ES z 20. 07. 2000 (OJ L 193 29. 07. 2000, s. 73). 

3. Smer ni ca Rady 78/1035/EHS z 19. de cem bra 1978 o od pus te ní do voz nej pri ráž ky ma lých to va ro vých zá sie lok
ne ko merč né ho cha rak te ru z tre tích kra jín (OJ L 366 28. 12. 1978, s. 34) v zne ní zmien a do pln kov so zre te ¾om na
smer ni cu 85/576/EHS z 20. 12. 1985 (OJ L 372 31. 12. 1985, s. 30),
smer ni cu 81/933/EHS zo 17. 11. 1981 (OJ L 338 25. 11. 1981, s. 24).

4. Ôsma smer ni ca Rady 79/1072/EHS zo 6. de cem bra 1979 o zo sú la de ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov tý -
ka jú cich sa daní z ob ra tu — Úpra va o vrá te ní dane z pri da nej hod no ty pla ti te ¾om dane, kto rí ne ma jú síd lo na úze mí
štá tu (OJ L 331 27. 12. 1979, s. 11) so zre te ¾om na
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smer ni cu 86/560/EHS zo 17. no vem bra 1986 (OJ L 326 21. 11. 1986, s. 40).

5. Smer ni ca Rady 83/181/EHS z 28. mar ca 1983 ur ču jú ca roz sah plat nos ti člán ku 14 (1) d) smer ni ce
77/388/EHS vzh¾a dom na oslo bo de nie od dane z pri da nej hod no ty pre fi nál ny do voz ur či té ho to va ru (OJ L 105
23. 04. 1983, s. 38) v zne ní zmien a do pln kov so zre te ¾om na
smer ni cu 85/346/EHS z 08. 07. 1985 (OJ L 183 16. 07. 1985, s. 21),
smer ni cu 88/331/EHS z 13. 06. 1988 (OJ L 151 17. 06. 1988, s. 79),
smer ni cu 89/219/EHS zo 07. 03. 1989 (OJ L 092 05. 04. 1989, s. 13),
smer ni cu 91/680/EHS zo 16. 12. 1991 (OJ L 376 31. 12. 1991, s. 1).

6. Tri nás ta smer ni ca Rady 86/560/EHS zo 17. no vem bra 1986 o zo sú la de ní zá ko nov člen ských štá tov tý ka jú cich
sa daní z ob ra tu — pos tup vrá te nia dane z pri da nej hod no ty oso bám pod lie ha jú cim zda ne niu, kto ré ne síd lia na úze mí
spo lo čen stva (OJ L 326 21. 11. 1986, s. 40).
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223

Z Á K O N

z 9. mar ca 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 446/2002 Z. z.
o vzá jom nej po mo ci pri vy má ha ní nie ktorých fi nanč ných po h¾a dá vok

 Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. 1

 Zá kon č. 446/2002 Z. z. o vzá jom nej po mo ci pri vy -
má ha ní nie ktorých fi nanč ných po h¾a dá vok sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „k Eu róp skym
spo lo čen stvám a“.

2. V § 2 sa za pís me no b) vkla dá nové pís me no c), kto -
ré znie:
„c) zmluv ným štá tom štát, kto rý sa zú čas tňu je na po -

mo ci pri vy má ha ní po h¾a dáv ky pod ¾a § 1,“.

Do te raj šie pís me no c) sa ozna ču je ako pís me no d).

3. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 1 sa vy púš �a
čiar ka a ci tá cia „zá kon č. 440/2000 Z. z. o sprá vach fi -
nanč nej kon tro ly v zne ní ne skor ších pred pi sov“.

4. § 3 znie:

„§ 3

Po moc pri vy má ha ní po h¾a dáv ky sa vz�a hu je na po -
h¾a dáv ky, kto ré vznik li v sú vis los ti
a) s da ňou z príj mov,2)
b) s da ňou z pre vo du a pre cho du ne hnu te¾ nos tí,3)
c) s da ňou z ne hnu te¾ nos tí,3a)
d) s da ňou z pri da nej hod no ty,4)
e) so spot reb nou da ňou z lie hu,5) spot reb nou da ňou

z vína,6) spot reb nou da ňou z piva,7) spot reb nou da -
ňou z ta ba ko vých výrobkov8) a spot reb nou da ňou
z mi ne rál ne ho ole ja,9)

f) s clom a iný mi plat ba mi vy be ra ný mi pri do vo ze a vý -
vo ze to va ru,10)

g) so sank cia mi a ná klad mi spo je ný mi s vy má ha ním
po h¾a dáv ky pod ¾a pís men a) až f),

h) s po h¾a dáv ka mi usta no ve ný mi v iných zmluv ných
štá toch, kto ré sú rov na ké ale bo po dob né po h¾a dáv -
kam pod ¾a písmen a) až g), 

i) s da ňa mi ne uve de ný mi v pís me nách a) až e), kto ré
sú usta no ve né v inom zmluv nom štá te, vrá ta ne
sank cií, kto ré sa vz�a hu jú k tým to da niam.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 2 až 10 zne jú:
„2) Zá kon č. 595/2003 Z. z. o dani z príj mov.
3) Zá kon č. 554/2003 Z. z. o dani z pre vo du a pre cho du

ne hnu te¾ nos tí a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 36/1967 Zb.
o znal coch a tl moč ní koch v zne ní zá ko na č. 238/2000 Z. z.

3a) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 317/1992 Zb. o dani
z ne hnu te¾ nos tí v zne ní ne skor ších pred pi sov.

4) Zá kon č. 222/2004 Z. z. o dani z pri da nej hod no ty.
5) Zá kon č. 105/2004 Z. z. o spot reb nej dani z lie hu a o zme ne

a do pl ne ní zá ko na č. 467/2002 Z. z. o vý ro be a uvá dza ní lie hu
na trh v zne ní zá ko na č. 211/2003 Z. z.

6) Zá kon č. 104/2004 Z. z. o spot reb nej dani z vína.
7) Zá kon č. 107/2004 Z. z. o spot reb nej dani z piva.
8) Zá kon č. 106/2004 Z. z. o spot reb nej dani z ta ba ko vých

vý rob kov.
9) Zá kon č. 98/2004 Z. z. o spot reb nej dani z mi ne rál ne ho ole ja.
10) Zá kon č. 199/2004 Z. z. Col ný zá kon.“.

5. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11 znie:
„11) Na prí klad zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb.

o sprá ve daní a po plat kov a o zme nách v sús ta ve územ ných
fi nanč ných or gá nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon
č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní
ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 199/2004 Z. z. Col ný zá kon.“.

6. § 5 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 5

In for má cie pot reb né na vy má ha nie po h¾a dáv ky

(1) Ak mi nis ter stvo žia da o in for má cie pot reb né na
vy má ha nie po h¾a dáv ky prí sluš ný úrad zmluv né ho štá -
tu, po dá va žia dos� o pos kyt nu tie in for má cií pot reb -
ných na vy má ha nie po h¾a dáv ky (ïa lej len „žia dos�
o pos kyt nu tie in for má cií“) pod ¾a vzo ru uve de né ho v prí -
lo he č. 1.

(2) Mi nis ter stvo pos kyt ne prí sluš né mu úra du zmluv -
né ho štá tu in for má cie pot reb né na vy má ha nie po h¾a -
dáv ky len na zá kla de jeho žia dos ti o pos kyt nu tie in for -
má cií.

(3) Mi nis ter stvo pos kyt ne prí sluš né mu úra du zmluv -
né ho štá tu in for má cie pot reb né na vy má ha nie po h¾a -
dáv ky, ak žia dos� o pos kyt nu tie in for má cií ob sa hu je
a) ná zov a ad re su prí sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu, 

kto rý žia da o pos kyt nu tie in for má cií pot reb ných na
vy má ha nie po h¾a dáv ky,

b) meno a priez vis ko fy zic kej oso by opráv ne nej ko na�
za prí sluš ný úrad zmluv né ho štá tu a jej funk ciu,

c) dá tum a mies to odo sla nia žia dos ti o pos kyt nu tie in -
for má cií a čís lo spi su prí sluš né ho úra du zmluv né ho
štá tu, kto rý žia da o pos kyt nu tie in for má cií pot reb -
ných na vy má ha nie po h¾a dáv ky,

d) ná zov a ad re su or gá nu Slo ven skej re pub li ky, kto rý
bol po žia da ný o pos kyt nu tie in for má cií pot reb ných
na vy má ha nie po h¾a dáv ky,

e) meno, priez vis ko, mies to a dá tum na ro de nia a ad re -
su tr va lé ho po by tu ale bo ob chod né meno a síd lo dlž -
ní ka,

f) meno, priez vis ko, dá tum a mies to na ro de nia fy zic kej 
oso by ale bo ob chod né meno práv nic kej oso by, kto rá
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má v drž be aktíva11a) dlž ní ka ale bo je oso bou po vin -
nou pl ni� z ak tív dlž ní ka, ad re su tr va lé ho po by tu
ale bo síd lo tej oso by,

g) iden ti fi ká ciu po h¾a dáv ky a jej výš ku,
h) le ho tu na vy má ha nie po h¾a dáv ky, 
i) po ža do va né in for má cie pot reb né na vy má ha nie po -

h¾a dáv ky,
j) iné úda je ne vy hnut né na vy ba ve nie žia dos ti o  po -

skytnutie in for má cií,
k) ná zov a ad re su prí sluš né ho úra du iné ho zmluv né ho

štá tu, ak mu bola žia dos� za sla ná,
l) pod pis oso by opráv ne nej ko na� za prí sluš ný úrad

zmluv né ho štá tu a od tla čok úrad nej pe čiat ky prí -
sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu, ak žia dos� o  po -
skytnutie in for má cií ne mô že by� za sla ná elek tro nic -
ký mi pros tried ka mi so za ru če ným elek tro nic kým
pod pi som.11b)

(4) Ak žia dos� o pos kyt nu tie in for má cií ne ob sa hu je
ná le ži tos ti pod ¾a od se ku 3, mi nis ter stvo vy zve prí sluš -
ný úrad zmluv né ho štá tu, aby svo ju žia dos� v ur če nej
le ho te do pl nil; ak prí sluš ný úrad zmluv né ho štá tu žia -
dos� o pos kyt nu tie in for má cií v ur če nej le ho te ne do pl -
ní, mi nis ter stvo ta kú žia dos� od miet ne.

(5) O pri ja tí žia dos ti o pos kyt nu tie in for má cií mi nis -
ter stvo za šle prí sluš né mu úra du zmluv né ho štá tu po -
tvr de nie o pri ja tí žia dos ti o pos kyt nu tie in for má cií  po -
d¾a vzo ru uve de né ho v prí lo he č. 2 naj ne skôr do
sied mich dní odo dňa jej pri ja tia.

(6) Mi nis ter stvo od miet ne žia dos� o pos kyt nu tie in -
for má cií, ak
a) ide o vy má ha nie po h¾a dáv ky, kto rú v Slo ven skej re -

pub li ke nie je opráv ne ný vy má ha� vy má ha jú ci úrad
ale bo nie je opráv ne ný po ža do va nú in for má ciu zís -
ka�, ale bo ju ne mô že pos kyt nú� na úče ly toh to zá ko -
na,

b) by jej pos kyt nu tie vied lo k vy zra de niu ob chod né ho
ta jom stva,12) k po ru še niu da ňo vé ho tajomstva13) ale -
bo ban ko vé ho ta jom stva,14) ak by jej pos kyt nu tie
vied lo k vy zra de niu uta jo va nej sku toč nos ti pod ¾a
oso bit né ho pred pi su15) ale bo ak by bolo inak v roz po -
re s ve rej ným po riad kom,

c) prí sluš ný úrad zmluv né ho štá tu pod ¾a prá va toh to
zmluv né ho štá tu nie je opráv ne ný rov na kú in for má -
ciu pos kyt nú�.

(7) Mi nis ter stvo ozná mi prí sluš né mu úra du zmluv -
né ho štá tu opat re nia vy ko na né na zá kla de jeho žia dos -
ti o pos kyt nu tie in for má cií naj ne skôr do šies tich me -
sia cov odo dňa pri ja tia ta kej žia dos ti. Mi nis ter stvo
pos kyt ne prí sluš né mu úra du zmluv né ho štá tu po ža do -
va né in for má cie pot reb né na vy má ha nie po h¾a dáv ky
bez od klad ne po ich zís ka ní.

(8) Ak nie ktoré z po ža do va ných in for má cií ne mož no
zís ka� v pri me ra nej le ho te, mi nis ter stvo o tom in for mu -
je prí sluš ný úrad zmluv né ho štá tu s uve de ním dô vo -
dov. Mi nis ter stvo po kra ču je v zís ka va ní in for má cií  po -
trebných na vy má ha nie po h¾a dáv ky len na zá kla de
no vej žia dos ti prí sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu, ak
je táto žia dos� po da ná do dvoch me sia cov odo dňa pri -
ja tia in for má cie pod ¾a pr vej vety; na novú žia dos� sa
vz�a hu jú usta no ve nia § 5.

(9) Mi nis ter stvo ne za čne ale bo pre sta ne pos ky to va�
in for má cie pot reb né na vy má ha nie po h¾a dáv ky, ak prí -
sluš ným úra dom zmluv né ho štá tu bolo do ru če né pí -
som né spä� vza tie žia dos ti o pos kyt nu tie in for má cií.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 11a a 11b zne jú:
„11a) § 2 ods. 4 písm. i) zá ko na č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve.
11b) Zá kon č. 215/2002 Z. z. o elek tro nic kom pod pi se a o zme ne

a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

7. Za § 5 sa vkla dá § 5a, kto rý vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 5a

Žia dos� o do ru če nie pí som nos tí

(1) Ak mi nis ter stvo žia da prí sluš ný úrad zmluv né ho
štá tu o do ru če nie ním vy da ných roz hod nu tí a iných do -
kla dov vz�a hu jú cich sa na vy má ha nie po h¾a dáv ky (ïa -
lej len „pí som nos ti“) dlž ní ko vi ale bo oso be uve de nej
v od se ku 3 písm. f), po dá va žia dos� o do ru če nie pí som -
nos tí pod ¾a vzo ru uve de né ho v prí lo he č. 3.

(2) Mi nis ter stvo do ru čí dlž ní ko vi ale bo oso be uve de -
nej v odseku 3 písm. f) pí som nos ti vy da né prí sluš ným
úra dom zmluv né ho štá tu len na zá kla de žia dos ti o do -
ru če nie pí som nos tí po da nej tým to úra dom.

(3) Mi nis ter stvo do ru čí pí som nos ti vy da né prí sluš -
ným úra dom zmluv né ho štá tu, ak žia dos� o do ru če nie
pí som nos tí ob sa hu je
a) ná zov a ad re su prí sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu, 

kto rý žia da o do ru če nie pí som nos tí, 
b) meno a priez vis ko fy zic kej oso by opráv ne nej ko na�

za prí sluš ný úrad zmluv né ho štá tu a jej funk ciu,
c) dá tum a mies to odo sla nia žia dos ti o do ru če nie pí -

som nos tí a čís lo spi su prí sluš né ho úra du zmluv né -
ho štá tu, kto rý žia da o do ru če nie pí som nos tí,

d) ná zov a ad re su or gá nu Slo ven skej re pub li ky, kto rý
bol po žia da ný o do ru če nie pí som nos tí,

e) meno, priez vis ko, mies to a dá tum na ro de nia a ad re -
su tr va lé ho po by tu ale bo ob chod né meno a síd lo dlž -
ní ka,

f) meno, priez vis ko, dá tum a mies to na ro de nia fy zic kej 
oso by ale bo ob chod né meno práv nic kej oso by, kto rá
má v drž be aktíva11a) dlž ní ka ale bo je oso bou po vin -
nou pl ni� z ak tív dlž ní ka, ad re su tr va lé ho po by tu
ale bo síd lo tej to oso by,

g) druh a pred met pí som nos tí, kto ré majú by� do ru če -
né,

h) iden ti fi ká ciu po h¾a dáv ky a jej výš ku, 
i) le ho tu na do ru če nie pí som nos tí, 
j) iné úda je ne vy hnut né na vy ba ve nie žia dos ti o do ru -

če nie pí som nos tí,
k) od ka zy na práv ne pred pi sy, kto ré usta no vu jú  po -

stup pri na pad nu tí po h¾a dáv ky ale bo pri vy má ha ní
po h¾a dáv ky,

l) pod pis oso by opráv ne nej ko na� za prí sluš ný úrad
zmluv né ho štá tu a od tla čok úrad nej pe čiat ky prí -
sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu.

(4) Žia dos� o do ru če nie pí som nos tí sa za sie la v dvoch
vy ho to ve niach spo lu s dvoma vy ho to ve nia mi pí som -
nos tí, kto rých do ru če nie sa po ža du je.

(5) Ak žia dos� o do ru če nie pí som nos tí ne ob sa hu je
ná le ži tos ti pod ¾a od se ku 3, mi nis ter stvo vy zve prí sluš -
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ný úrad zmluv né ho štá tu, aby ju v ur če nej le ho te do pl -
nil; ak prí sluš ný úrad zmluv né ho štá tu žia dos�
o  doručenie pí som nos tí v ur če nej le ho te ne do pl ní, mi -
nis ter stvo ju od miet ne.

(6) O pri ja tí žia dos ti o do ru če nie pí som nos tí mi nis -
ter stvo za šle prí sluš né mu úra du zmluv né ho štá tu po -
tvr de nie o pri ja tí žia dos ti o do ru če nie pí som nos tí pod ¾a
vzo ru uve de né ho v prí lo he č. 4 naj ne skôr do sied mich
dní odo dňa jej do ru če nia.

(7) Na do ru čo va nie pí som nos tí pod ¾a odseku 2 sa
vz�a hu jú usta no ve nia oso bit né ho zá ko na.15a)

(8) Mi nis ter stvo po do ru če ní pí som nos tí dlž ní ko vi
ale bo oso be uve de nej v od se ku 3 písm. f) za šle prí sluš -
né mu úra du zmluv né ho štá tu jed no vy ho to ve nie žia -
dos ti o do ru če nie pí som nos tí spo lu s ozná me ním o do -
ru če ní pí som nos tí pod ¾a vzo ru uve de né ho v prí lo he
č. 5, v kto rom uve die dá tum do ru če nia pí som nos tí,
spô sob do ru če nia pí som nos tí, a ak pí som nos ti ne bo li
do ru če né, dô vo dy, pre kto ré ne bo li do ru če né.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15a znie:
„15a) § 17 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb.

v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

8. § 6 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 6

Žia dos� o vy má ha nie po h¾a dáv ky

(1) Ak mi nis ter stvo žia da o vy má ha nie po h¾a dáv ky
prí sluš ný úrad zmluv né ho štá tu, po dá va žia dos� o vy -
má ha nie po h¾a dáv ky pod ¾a vzo ru uve de né ho v prí lo he
č. 6.

(2) Mi nis ter stvo za bez pe čí vy má ha nie po h¾a dáv ky
prí sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu len na zá kla de
jeho žia dos ti o vy má ha nie po h¾a dáv ky.

(3) Mi nis ter stvo za bez pe čí vy má ha nie po h¾a dáv ky,
ak žia dos� o vy má ha nie po h¾a dáv ky ob sa hu je
a) ná zov a ad re su prí sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu, 

kto rý žia da o vy má ha nie po h¾a dáv ky,
b) meno a priez vis ko fy zic kej oso by opráv ne nej ko na�

za prí sluš ný úrad zmluv né ho štá tu a jej funk ciu,
c) dá tum pod pí sa nia a mies to odo sla nia žia dos ti o vy -

má ha nie po h¾a dáv ky a čís lo spi su prí sluš né ho úra -
du zmluv né ho štá tu, kto rý žia da o vy má ha nie po h¾a -
dáv ky,

d) ná zov a ad re su prí sluš né ho or gá nu Slo ven skej re -
pub li ky, kto rý bol po žia da ný o vy má ha nie po h¾a dáv -
ky,

e) meno, priez vis ko, mies to a dá tum na ro de nia a ad re -
su tr va lé ho po by tu ale bo ob chod né meno a síd lo dlž -
ní ka,

f) meno, priez vis ko, dá tum a mies to na ro de nia fy zic kej 
oso by ale bo ob chod né meno práv nic kej oso by, kto rá
má v drž be aktíva11a) dlž ní ka ale bo je oso bou po vin -
nou pl ni� z ak tív dlž ní ka, ad re su tr va lé ho po by tu
ale bo síd lo tej oso by,

g) iden ti fi ká ciu po h¾a dáv ky a jej výš ku,
h) in for má ciu o le ho te, v kto rej sa pre ml čí prá vo vy má -

ha� po h¾a dáv ky,
i) úda je o po vo le nom od kla de za pla te nia vy má ha nej

po h¾a dáv ky ale bo o po vo le nej plat be v splát kach,

j) odô vod ne nie, ak sa žia da za bez pe če nie po h¾a dáv ky
zá lož ným prá vom,

k) ban ko vé spo je nie vrá ta ne čís la účtu, na kto rý má
mi nis ter stvo po u ká za� vy mo že nú po h¾a dáv ku, 

l) dá tum do ru če nia pí som nos tí dlž ní ko vi ale bo oso be
uve de nej v pís me ne f),

m) pod pis oso by opráv ne nej ko na� za prí sluš ný úrad
zmluv né ho štá tu a od tla čok úrad nej pe čiat ky prí -
sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu.

 (4) Prí lo hou žia dos ti o vy má ha nie po h¾a dáv ky sú
a) pí som nos ti s vy zna če ním ich prá vo plat nos ti a vy ko -

na te¾ nos ti ale bo ich úrad ne osved če ná kó pia,
b) iné do kla dy a in for má cie ne vy hnut né na vy má ha nie

po h¾a dáv ky.

 (5) Žia dos� o vy má ha nie po h¾a dáv ky sa môže tý ka�
via ce rých po h¾a dá vok dlž ní ka ale bo oso by uve de nej
v od se ku 3 písm. f).

 (6) Ak žia dos� o vy má ha nie po h¾a dáv ky ne ob sa hu je
ná le ži tos ti pod ¾a od se kov 3 a 4, mi nis ter stvo vy zve prí -
sluš ný úrad zmluv né ho štá tu, aby svo ju žia dos� v ur če -
nej le ho te do pl nil; ak prí sluš ný úrad zmluv né ho štá tu
žia dos� o vy má ha nie po h¾a dáv ky v ur če nej le ho te ne do -
pl ní, mi nis ter stvo ju od miet ne.

 (7) O pri ja tí žia dos ti o vy má ha nie po h¾a dáv ky mi -
nis ter stvo za šle prí sluš né mu úra du zmluv né ho štá tu
po tvr de nie o pri ja tí žia dos ti o vy má ha nie po h¾a dáv ky
 po d¾a vzo ru uve de né ho v prí lo he č. 7 naj ne skôr do sied -
mich dní odo dňa jej pri ja tia.

 (8) Mi nis ter stvo od miet ne žia dos� o vy má ha nie po -
h¾a dáv ky, ak
a) by vy má ha nie po h¾a dáv ky vzh¾a dom na si tu á ciu dlž -

ní ka ale bo oso by uve de nej v od se ku 3 písm. f) vied lo
k jeho váž nym eko no mic kým ale bo so ciál nym prob -
lé mom,

b) výš ka po h¾a dáv ky, o kto rej vy má ha nie sa žia da, je
niž šia ako 1 500 EUR.

 (9) Mi nis ter stvo na zá kla de žia dos ti o vy má ha nie
po h¾a dáv ky za bez pe čí vy má ha nie po h¾a dáv ky pod ¾a
oso bit né ho zá ko na,13) ak žia dos� o vy má ha nie po h¾a -
dáv ky ob sa hu je ok rem ná le ži tos tí pod ¾a od se ku 3 aj
vyhlá se nie prí sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu, že
a) pí som nos ti nie sú v zmluv nom štá te na pad nu té

 opravnými pros tried ka mi okrem pod ¾a § 8 a
b) vy má ha nie po h¾a dáv ky bolo v zmluv nom štá te vy ko -

na né, ale ne vied lo k pl nej úhra de po h¾a dáv ky.

(10) Vy má ha jú ci úrad môže za bez pe či� vy má ha nú
po h¾a dáv ku zá lož ným prá vom,16) ak o to prí sluš ný úrad 
zmluv né ho štá tu v žia dos ti o vy má ha nie po h¾a dáv ky
po žia da.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 16 znie:
„16) Na prí klad § 71 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992

Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 199/2004 Z. z.
Col ný zá kon.“.

9. Za § 6 sa vkla dá § 6a, kto rý vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 6a

Pos tup pri vy má ha ní po h¾a dáv ky

(1) Po h¾a dáv ka iné ho zmluv né ho štá tu sa vy má ha
rov na ko ako po h¾a dáv ka Slo ven skej re pub li ky; po h¾a -
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dáv ka iné ho zmluv né ho štá tu sa vy má ha v slo ven skej
mene.

 (2) Na úče ly vy má ha nia po h¾a dáv ky sa pí som nos ti
vy da né pod ¾a práv ne ho po riad ku zmluv né ho štá tu po -
va žu jú za pí som nos ti vy da né pod ¾a práv ne ho po riad ku
Slo ven skej re pub li ky, ak ïa lej nie je usta no ve né inak.

 (3) Ak treba pí som nos ti pod ¾a od se ku 2 pod ¾a práv -
ne ho po riad ku Slo ven skej re pub li ky do pl ni� ale bo na -
hra di� iný mi pí som nos �a mi, do pl ne nie ale bo na hra de -
nie tých to pí som nos tí za bez pe čí mi nis ter stvo v le ho te
do troch me sia cov odo dňa pri ja tia žia dos ti o vy má ha -
nie po h¾a dáv ky. Túto le ho tu môže mi nis ter stvo pre dĺ -
ži�; o dô vo doch pre dĺ že nia je mi nis ter stvo po vin né in -
for mo va� pí som ne prí sluš ný úrad zmluv né ho štá tu
naj ne skôr do sied mich dní odo dňa uply nu tia tej to le -
ho ty.

 (4) Ak bolo mi nis ter stvu do ru če né ozná me nie prí -
sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu, dlž ní ka ale bo oso by
uve de nej v § 6 ods. 3 písm. f) o tom, že vy má ha ná po h¾a -
dáv ka ale bo pí som nos� je sporná, mi nis ter stvo od lo ží
vy má ha nie po h¾a dáv ky (§ 8) a in for mu je o tom prí sluš -
ný úrad zmluv né ho štá tu naj ne skôr do jed né ho me sia -
ca odo dňa pri ja tia ta ké ho ozná me nia. Mi nis ter stvo
môže po kra čo va� vo vy má ha ní po h¾a dáv ky, ak mu bola
do ru če ná žia dos� prí sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu
o po kra čo va nie vo vy má ha ní po h¾a dáv ky.

 (5) In for má cie a pí som nos ti mi nis ter stvo bez od -
klad ne do ru čí vy má ha jú ce mu úra du. Vy má ha jú ci úrad 
je v sú vis los ti s vy má ha ním po h¾a dáv ky opráv ne ný po -
ža do va� do da toč né in for má cie a pí som nos ti pros tred -
níc tvom mi nis ter stva.

 (6) Na žia dos� mi nis ter stva je vy má ha jú ci úrad po -
vin ný bez od klad ne in for mo va� mi nis ter stvo o úko noch
vy ko na ných na úče ly vy má ha nia po h¾a dáv ky.

 (7) Mi nis ter stvo počas doby vy má ha nia po h¾a dáv ky
kaž dých šes� me sia cov odo dňa pri ja tia žia dos ti o vy -
má ha nie po h¾a dáv ky in for mu je prí sluš ný úrad zmluv -
né ho štá tu o vý sled koch vy má ha nia po h¾a dáv ky.

 (8) Mi nis ter stvo môže po vo li� dlž ní ko vi ale bo oso be
uve de nej v § 6 ods. 3 písm. f) od klad za pla te nia vy má -
ha nej po h¾a dáv ky ale bo jej za pla te nie v splát kach len
so sú hla som prí sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu.
Počas doby od kla du za pla te nia vy má ha nej po h¾a dáv ky
ale bo jej splá ca nia v splát kach je dlž ník ale bo oso ba
uve de ná v § 6 ods. 3 písm. f) po vin ná pla ti� úrok, kto rý
pri ná le ží zmluv né mu štá tu, kto rý o vy má ha nie po h¾a -
dáv ky po žia dal.

 (9) Vy má ha jú ci úrad po vo lí od lo že nie vý ko nu exe -
kú cie pod ¾a oso bit né ho predpisu17) so sú hla som prí -
sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu.

(10) Ak nie je po h¾a dáv ka ale bo jej čas� vy mo že ná do
jed né ho roka odo dňa po tvr de nia pri ja tia žia dos ti o vy -
má ha nie po h¾a dáv ky, mi nis ter stvo nie je po vin né po -
kra čo va� v jej vy má ha ní a bez od klad ne pí som ne in for -
mu je prí sluš ný úrad zmluv né ho štá tu o dô vo doch
ne vy mo že nia po h¾a dáv ky ale bo jej čas ti a o do te raz vy -
ko na ných úko noch na účel vy má ha nia po h¾a dáv ky.
Mi nis ter stvo po kra ču je vo vy má ha ní po h¾a dáv ky, len
ak prí sluš ný úrad zmluv né ho štá tu do dvoch me sia cov
odo dňa pri ja tia in for má cie pod ¾a pr vej vety podá novú

žia dos� o vy má ha nie ta kej po h¾a dáv ky; na ta kú žia dos�
sa vz�a hu jú usta no ve nia § 6.

(11) Pri zme ne sumy vy má ha nej po h¾a dáv ky, kto rá
zna me ná jej zní že nie, mi nis ter stvo po kra ču je v jej vy -
má ha ní na zá kla de pí som nej in for má cie prí sluš né ho
úra du zmluv né ho štá tu a  no vej pí som nos ti vy da nej
prí sluš ným úra dom zmluv né ho štá tu v sú vis los ti s to u -
to zme nou. Ak už bola vy mo že ná suma po h¾a dáv ky
a vy mo že né fi nanč né pros tried ky ne bo li ešte po u ká za -
né na účet prí sluš né mu úra du zmluv né ho štá tu, mi -
nis ter stvo roz diel sumy vy mo že nej po h¾a dáv ky a  zní že -
nej sumy po h¾a dáv ky vrá ti dlž ní ko vi ale bo oso be
uve de nej v § 6 ods. 3 písm. f).

(12) Ak zme na sumy vy má ha nej po h¾a dáv ky zna me -
ná jej zvý še nie, mi nis ter stvo po kra ču je v jej vy má ha ní
na zá kla de no vej žia dos ti o vy má ha nie po h¾a dáv ky; na
tú žia dos� sa vz�a hu jú usta no ve nia toh to zá ko na o žia -
dos ti o vy má ha nie po h¾a dáv ky.

(13) Na pre po čet zme ne nej sumy vy má ha nej po h¾a -
dáv ky na menu prí sluš né ho zmluv né ho štá tu po u ži je
mi nis ter stvo kurz vy hlá se ný Ná rod nou ban kou Slo ven -
ska plat ný ku dňu pod pí sa nia pô vod nej žia dos ti o vy -
má ha nie po h¾a dáv ky oso bou opráv ne nou ko na� za prí -
sluš ný úrad zmluv né ho štá tu.

(14) Mi nis ter stvo za bez pe čí za sta ve nie vy má ha nia
po h¾a dáv ky, ak mu bola do ru če ná pí som ná in for má cia
od prí sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu o tom, že po mi -
nu li dô vo dy na vy má ha nie po h¾a dáv ky.

(15) Vy mo že nú sumu po h¾a dáv ky po u ká že vy má ha -
jú ci úrad na účet ur če ný mi nis ter stvom. Mi nis ter stvo
po u ká že vy mo že nú sumu po h¾a dáv ky na účet prí sluš -
né ho úra du zmluv né ho štá tu do jed né ho me sia ca odo
dňa jej vy mo že nia. Vy mo že nú po h¾a dáv ku mi nis ter stvo 
po u ka zu je na účet prí sluš né ho úra du v mene zmluv né -
ho štá tu. Táto po h¾a dáv ka sa pre po čí ta kur zom vy hlá -
se ným Ná rod nou ban kou Slo ven ska plat ným ku dňu
pod pí sa nia žia dos ti o vy má ha nie po h¾a dáv ky oso bou
opráv ne nou ko na� za prí sluš ný úrad zmluv né ho štá -
tu.“.

10. V § 8 ods. 1 sa slo vo „ale bo“ na hrá dza čiar kou
a za slo vo „dlž ní ka“ sa vkla da jú slo vá „ale bo oso by uve -
de nej v § 6 ods. 3 písm. f)“ a slo vá „exe kuč né mu ti tu lu“
sa na hrá dza jú slo vom „pí som nos tiam“.

11. V § 8 sa vy púš �a od sek 2 vrá ta ne po znám ky pod
čia rou k od ka zu 18.

Sú čas ne sa zru šu je ozna če nie od se ku 1.

12. § 9 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 9

Od miet nu tie pos kyt nu tia po mo ci
pri vy má ha ní po h¾a dáv ky

(1) Mi nis ter stvo po moc pri vy má ha ní po h¾a dáv ky od -
miet ne, ak nie je za bez pe če ná vzá jom nos� ale bo ak me -
dzi dňom, keï sa po h¾a dáv ka sta la vy má ha te¾ nou,
a dňom po da nia žia dos tí uve de ných v § 5, 5a a 6 uply -
nu lo viac ako pä� ro kov. Ak bol po da ný riad ny op rav ný
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pros trie dok ale bo mi mo riad ny op rav ný pros trie dok,
táto le ho ta sa ne pred l žu je.

(2) O dô vo doch od miet nu tia žia dos tí uve de ných v § 5, 
5a a 6 mi nis ter stvo in for mu je prí sluš ný úrad zmluv né -
ho štá tu naj ne skôr do troch me sia cov odo dňa po tvr de -
nia ich pri ja tia.

(3) Ak mi nis ter stvo od miet ne žia dos� o  vy má ha nie
po h¾a dáv ky prí sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu, kto -
rým je člen ský štát Eu róp skej únie, in for mu je o jej od -
miet nu tí zá ro veň aj Ko mi siu Eu róp skych spo lo čen -
stiev.“.

13. Za § 9 sa vkla da jú § 9a a 9b, kto ré vrá ta ne nad -
pisov zne jú:

„Pos ky to va nie in for má ci í

§ 9a

Pos ky to va nie in for má cií
elek tro nic ký mi pros tried ka mi

(1) Všet ky in for má cie pod ¾a toh to zá ko na mi nis ter -
stvo pos ky tu je elek tro nic ký mi pros tried ka mi pod pí sa -
né za ru če ným elek tro nic kým podpisom11b) okrem žia -
dos ti
a) o do ru če nie pí som nos tí spo lu s pí som nos �a mi, kto ré 

majú by� do ru če né,
b) o vy má ha nie po h¾a dáv ky spo lu s pí som nos �a mi.

(2) Ak nie je mož né in for má cie pod ¾a toh to zá ko na
pos ky to va� elek tro nic ký mi pros tried ka mi pod pí sa né
za ru če ným elek tro nic kým podpisom11b) ale bo ak sa mi -
nis ter stvo do hod ne s prí sluš ným úra dom zmluv né ho
štá tu inak, môžu sa in for má cie pos ky to va� v pí som nej
for me s uve de ním dá tu mu, od tlač ku úrad nej pe čiat ky
prí sluš né ho úra du zmluv né ho štá tu a pod pi su oso by
opráv ne nej ko na� za prí sluš ný úrad zmluv né ho štá tu.

(3) Mi nis ter stvo za bez pe čí, aby sa žia dos ti uve de né
v § 5, 5a a 6 vrá ta ne pí som nos tí pred lo ži li prí sluš né mu
úra du zmluv né ho štá tu v úrad nom ja zy ku to ho zmluv -
né ho štá tu. Túto po vin nos� mi nis ter stvo nemá, ak prí -
sluš ný úrad zmluv né ho štá tu pre klad od miet ne.

§ 9b

Pos ky to va nie in for má cií Ko mi sii
Eu róp skych spo lo čen stiev

(1) Mi nis ter stvo kaž do roč ne do 15. ap rí la pred kla dá
Ko mi sii Eu róp skych spo lo čen stiev ozná me nie pod ¾a
vzo ru uve de né ho v prí lo he č. 8, v kto rom uve die úda je
o poč te za sla ných a pri ja tých žia dos tí o pos kyt nu tie in -
for má cií, žia dos tí o do ru če nie pí som nos tí a žia dos tí
o vy má ha nie po h¾a dáv ky a úda je o výš ke po h¾a dáv ky
a o vy mo že ných po h¾a dáv kach vo vz�a hu k člen ským
štá tom Eu róp skej únie.

(2) Mi nis ter stvo ozná mi prí sluš ným úra dom zmluv -
ných štá tov a Ko mi sii Eu róp skych spo lo čen stiev, že je
prí sluš ným or gá nom Slo ven skej re pub li ky opráv ne -
ným pos ky to va�, po ža do va� ale bo pri jí ma� po moc pri
vy má ha ní po h¾a dáv ky. Rov na ko ozna mu je aj usta no -

ve nie no vých daní, zme nu do te raj ších daní, zru še nie
do te raj ších daní a dá tum účin nos ti zá ko nov, kto ré
usta no vu jú nové dane, me nia ale bo zru šu jú do te raj šie
dane.“.

14. V § 10 ods. 1 sa za slo vo „štá tu“ vkla da jú slo vá
„vrá ta ne in for má cie ucho vá va nej v elek tro nic kých da -
ta bá zach a in for má cie pos ky to va nej elek tro nic ký mi
pros tried ka mi“.

15. V § 10 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me na mi d) a e), kto ré
zne jú:
„d) dlž ní ko vi ale bo fy zic kej oso be, ale bo práv nic kej

oso be, kto rá má v drž be ak tí va dlž ní ka, ale bo oso be
po vin nej pl ni� z ak tív dlž ní ka,

e) oso bám riad ne akre di to va ným Bez peč nost ným
akre di tač ným or gá nom Eu róp skej ko mi sie na úče ly 
údrž by, ob slu hy a roz vo ja spo jo va cej sie te Eu róp -
skej únie CCN/CSI.“.

16. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 20 znie:
„20) Zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov.“.

17. § 11 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 11

Ná kla dy sú vi sia ce s pos ky to va ním po mo ci

(1) Ná kla dy vy na lo že né v sú vis los ti s pos kyt nu tím
po mo ci sa voči prí sluš né mu zmluv né mu štá tu ne up lat -
ňu jú, ak je za bez pe če ná vzá jom nos�.

(2) Slo ven ská re pub li ka za stú pe ná mi nis ter stvom
uhra dí zmluv né mu štá tu, kto rý bol po žia da ný o po moc
pri vy má ha ní po h¾a dáv ky, ná kla dy spo je né s ne opráv -
ne ným vy má ha ním po h¾a dáv ky, ak ich za vi ni la. Slo -
ven ská re pub li ka je opráv ne ná po ža do va� od zmluv né -
ho štá tu, kto rý po žia dal o po moc pri vy má ha ní
po h¾a dáv ky, za stú pe né ho prí sluš ným úra dom zmluv -
né ho štá tu úhra du ná kla dov spo je ných s  ne opráv ne -
ným vy má ha ním po h¾a dáv ky, ak ich za vi nil ten to
zmluv ný štát.

(3) Ak je vy má ha nie po h¾a dáv ky spo je né s ve¾ ký mi
�až kos �a mi, s nad mer ne vy so ký mi ná klad mi ale bo sú -
vi sí s bo jom pro ti or ga ni zo va né mu zlo či nu, mi nis ter -
stvo sa môže s prí sluš ný mi úrad mi zmluv ných štá tov
do hod nú� na úhra de ná kla dov spo je ných s vy má ha ním 
ta kej po h¾a dáv ky na zá kla de pí som nej žia dos ti o úhra -
du ná kla dov, pri čom táto žia dos� ob sa hu je ich po dro b -
ný roz pis. Ná kla dy sa po va žu jú za nad mer ne vy so ké, ak 
pre vy šu jú sumu vy mo že nej po h¾a dáv ky.

(4) Pri ja tie žia dos ti pod ¾a od se ku 3 mi nis ter stvo pí -
som ne po tvr dí naj ne skôr do sied mich dní odo dňa jej
do ru če nia.

(5) Mi nis ter stvo do dvoch me sia cov odo dňa do ru če -
nia žia dos ti pod ¾a od se ku 3 in for mu je prí sluš ný úrad
zmluv né ho štá tu o uzna ní ná kla dov uve de ných v po d -
ro bnom roz pi se pod ¾a od se ku 3.

(6) Úhra da ná kla dov spo je ných s vy má ha ním po h¾a -
dáv ky sa vy ko ná do dvoch me sia cov odo dňa po tvr de -
nia do ru če nia žia dos ti pod ¾a od se ku 3.“.
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18. Za § 11 sa vkla da jú § 11a a 11b, kto ré zne jú:

„§ 11a

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čenstiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he č. 9.

§ 11b

Pod ¾a toh to zá ko na sa po stu pu je aj pri vy má ha ní po -
h¾a dá vok, kto ré vznik li v sú vis los ti s da ňa mi, kto ré boli
plat né do 31. de cem bra 2003 a u kto rých ne za nik lo
prá vo vy ru bi� daň.“.

19. Slo vo „po moc“ vo všet kých tva roch sa v ce lom
tex te zá ko na na hrá dza slo va mi „po moc pri vy má ha ní
po h¾a dáv ky“ v prí sluš nom tva re.

20. Slo vo „oso bit ný pred pis“ vo všet kých tva roch sa
v ce lom tex te na hrá dza slo va mi „oso bit ný zá kon“ v prí -
sluš nom tva re.

Čl. II

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li -
ky vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na č. 446/2002 Z. z. o vzá -
jom nej po mo ci pri vy má ha ní nie ktorých fi nanč ných
po h¾a dá vok, ako vy plý va zo zmien a do pl ne ní vy ko na -
ných tým to zá ko nom.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� dňom na do bud nu -
tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky
k Eu róp skej únii.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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VZOR

Žiados� o poskytnutie informácií
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Príloha č. 1
k zákonu č. 446/2002 Z. z.
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Potvrdenie o prijatí žiadosti o poskytnutie informácií
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VZOR Príloha č. 2
k zákonu č. 446/2002 Z. z.



Žia dos � o doručenie písomností
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VZOR Príloha č. 3
k zákonu č. 446/2002 Z. z.



Strana 2368 Zbierka zákonov č. 223/2004 Čiastka 97



Potvrdenie o prijatí žiadosti o doručenie písomností
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VZOR Príloha č. 4
k zákonu č. 446/2002 Z. z.



Oznámenie o doručení písomností
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VZOR Príloha č. 5
k zákonu č. 446/2002 Z. z.



Žiados� o vymáhanie poh¾adávky
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VZOR Príloha č. 6
k zákonu č. 446/2002 Z. z.
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VZOR

Informácie týkajúce sa poh¾adávky

Po u ži tý pre po čí ta va cí kurz ku dňu pod pí sa nia žia dos ti o vy má ha nie po h¾a dáv ky:

iden ti fi ká cia
po h¾a dáv ky

výš ka
po h¾a dáv ky

výš ka
po kút

a iných
sank cií                  

(1)

výš ka
úro kov                 

(1)

výš ka
ná kla dov
spo je ných

s vy má ha ním
po h¾a dáv ky 

(1)

cel ko vá
výš ka

po h¾a dáv ky         
(1)

dá tum,
odkedy
mož no

po h¾a dáv ku
vy má ha�

dá tum
do ru če nia
pí som nos tí
dlž ní ko vi

ale bo oso be
uve de nej

v § 6 ods. 3
písm. f)

in for má cia
o le ho te,

v kto rej sa
pre ml čí
prá vo

vy má ha�
po h¾a dáv ku

úda je
o pí som nos tiach

úda je
o do kla doch

ne vy hnut ných 
na vy má ha nie
po h¾a dáv ky

  Iné in for má cie:

(1) Sumy vy jad re né v mene oboch štá tov.

  * Ne ho dia ce sa pre čiar kni te.



Potvrdenie o prijatí žiadosti o vymáhanie poh¾adávky
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VZOR Príloha č. 7
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Ozná me nie in for má cií Ko mi sii Eu róp skych spo lo čen stiev

Žia dos ti o pos kyt nu tie in for má cií, žia dos ti o do ru če nie pí som nos tí a žia dos ti o vy má ha nie po h¾a dáv ky, kto ré boli pri ja té a odo sla né ............ v roku ......

zmluv ný 
štát

žia dos� o pos kyt nu tie
in for má cií

žia dos� o do ru če nie
pí som nos tí

žia dos� o vy má ha nie po h¾a dáv ky

odo sla né žia dos ti o vy má ha nie po h¾a dáv ky pri ja té žia dos ti o vy má ha nie po h¾a dáv ky

po čet
pri ja tých
žia dos tí

o pos kyt nu tie 
in for má cií

po čet
odo sla ných

žia dos tí
o pos kyt nu tie

in for má cií

po čet
pri ja tých
žia dos tí

o do ru če nie 
pí som nos tí

po čet
odo sla ných 

žia dos tí
o do ru če nie 
pí som nos tí

po čet
odo sla ných

žia dos tí
o vy má ha nie 
po h¾a dáv ky

cel ko vá suma 
po h¾a dá vok
uve de ných

v odo sla ných 
žia dos tiach

o vy má ha nie
po h¾a dáv ky 

sumy po h¾a dá vok
vy mo že ných na
zá kla de žia dos ti

o vy má ha nie
po h¾a dáv ky

po da ných po čas
ro ka

po čet
pri ja tých
žia dos tí

o vy má ha nie 
po h¾a dáv ky

cel ko vá
suma

po h¾a dá vok
uve de ných
v pri ja tých
žia dos tiach

o vy má ha nie 
po h¾a dáv ky

sumy
po h¾a dá vok
vy mo že ných
na zá kla de

žia dos ti
o vy má ha nie
po h¾a dáv ky
pri ja tých

po čas ro ka

su ma rok su ma rok

VZOR Prí lo ha č. 8
k zá ko nu č. 446/2002 Z. z.



Zoz nam pre be ra ných práv nych ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie

1. Smer ni ca Rady 76/308/EHS z 15. mar ca 1976 o vzá jom nej po mo ci pri vy má ha ní po h¾a dá vok tý ka jú cich sa ur či -
tých po plat kov, od vo dov, daní a ïal ších opat re ní (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 73, 19/3/1976,
stra ny 18 — 23) do pl ne ná smer ni cou Rady 79/1071/EHS zo 6. de cem bra 1979 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo -
čen stiev, L 331, 27/12/1979, stra na 10), smer ni cou Rady 92/108/EHS zo 14. de cem bra 1992 (Úrad ný ves tník
Eu róp skych spo lo čen stiev, L 390, 31/12/1992, stra ny 124 — 126), smer ni cou Rady 2001/44/ES z 15. júna 2001
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev,  L 175, 28/6/2001, stra ny 17 — 20) a smer ni cou Ko mi sie 2002/94/ES
z 9. de cem bra 2002 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 337, 13/12/2002, stra ny 41 — 54).

2. Smer ni ca Rady 77/799/EHS z 19. de cem bra 1977 o vzá jom nej po mo ci kom pe tent ných úra dov člen ských štá tov
v ob las ti pria mych a ne pria mych daní (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 336, 27/12/1977, stra -
ny 15 — 20) zme ne ná smer ni cou Rady 79/1070/EHS zo 6. de cem bra 1979 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen -
stiev, L 331, 27/12/1979, stra ny 8 — 9) a smer ni cou Rady 92/12/EHS z 25. feb ru ára 1992 (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev, L 76, 23/3/1992, stra ny 1 — 13).

3. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 95/46/ES z 24. ok tób ra 1995 o ochra ne jed not liv cov s oh¾a dom na
spra co va nie osob ných úda jov a o vo¾ nom po hy be tých to úda jov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 281,
23/11/1995, stra ny 31 — 50).

4. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 1999/93/ES z 13. de cem bra 1999 o rám ci spo lo čen stva pre elek tro nic -
ké pod pi sy (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 13, 19/1/2000, stra ny 12 — 20).
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky po do ho de s Mi nis ter stvom fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy -
da lo pod ¾a § 19 ods. 6 zá ko na č. 473/2003 Z. z. o Pô do hos po dár skej pla tob nej agen tú re, o pod po re pod ni ka nia v pô -
do hos po dár stve a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov a  pod ¾a § 16 ods. 1 písm. c) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní zá ko na č. 442/2003 Z. z.

vý nos z 13. ap rí la 2004 č. 806/2004-100 o po dro bnos tiach o pos ky to va ní pod po ry v ob las ti po ¾no hos po dár -
stva, po tra vi nár stva a les né ho hos po dár stva.

Vý no som sa usta no vu jú po dro bnos ti o pos ky to va ní pod po ry v rám ci roz poč to vé ho prog ra mu Pod po ra ag rár ne ho
roz vo ja vi die ka.

Vý nos na do bú da účin nos� 1. mája 2004 s vý nim kou § 2 ods. 1 písm. f) a ods. 17 a 18, § 5, 16 a 18, kto ré na do bú da jú 
účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke 12/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a mož no
doň na zrie� na Mi nis ter stve pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.
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