
ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2004

Vyhlásené: 29.12.2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2005 do: 28.02.2009

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

735

VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. decembra 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej

republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb
elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v
znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia
evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky č. 59/1995 Z. z. a
vyhlášky č. 353/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak sa podľa osobitného predpisu3b) zaokrúhľuje celková suma platenej ceny, rozdiel
vyplývajúci zo zaokrúhlenia sa neeviduje v pokladnici, ak sa tak subjekt rozhodne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č.
520/2003 Z. z.“.

2. V § 2 písm. ch) sa nad slovo „registrácii“ umiestňuje odkaz 3c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
„3c) § 31 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 2 sa za písmeno ch) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) identifikačným číslom pre daň subjektu prevádzkujúceho pokladnicu číslo uvedené v
osvedčení o registrácii,3d)“.

Doterajšie písmená i) až t) sa označujú ako písmená j) až u).
Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:
„3d) § 4 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 2 písm. j) druhý bod znie:

„2. daňové identifikačné číslo,3c) ak subjekt nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,“.

5. V § 2 písm. j) sa za šiesty bod vkladajú nové body 7 až 11, ktoré znejú:

„7. identifikačné číslo pre daň,3d) ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

8. meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne subjektu, ktorý dodáva
tovar alebo poskytuje službu, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

9. základ dane, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
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10. sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej
hodnoty,

11. výšku dane spolu, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,“.
Doterajší bod 7 sa označuje ako bod 12.

6. V § 3 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) identifikačné číslo pre daň,3d)“.

7. V § 3 ods. 2 písm. ch) sa vypúšťajú slová „v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty“.

8. V § 3 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „v členení podľa sadzieb“.

9. V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Pre subjekt, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, páska dennej a mesačnej
uzávierky vytlačená pokladnicou obsahuje najmenej údaje podľa odseku 2 okrem údajov podľa
odseku 2 písm. b) a i) a daňové identifikačné číslo.3c)“.

10. V § 3b ods. 5 písmeno c) znie:

„c) daňové identifikačné číslo,3c) ak subjekt nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,“.

11. V § 3b ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) identifikačné číslo pre daň,3d) ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,“.
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).

12. Prílohy č. 1 až 3 sa nahrádzajú prílohami č. 1 až 3 k tejto vyhláške.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem čl. I piateho bodu, ktorý nadobúda
účinnosť 1. júla 2005.

Ivan Mikloš v. r.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 735/2004 Z. z.

DynamicResources\583ff0dc-1805-41f6-8be3-159bf391c639_1.pdf

Prí lo ha è. 1 k vy hláš ke è. 55/1994 Z. z.

VZOR

KNI HA  POK LAD NI CE
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IDEN TI FI KAÈ NÉ ÚDA JE

Úda je o da òo vom sub jek te

Ob chod ný ná zov IÈO

 

IÈ pre daò
DIÈ
Priez vis ko a meno šta tu tár ne ho zá stup cu
ale bo ko na te ¾a

Ad re sa da òo vé ho sub jek tu (uli ca, mes to, PSÈ) Pod pis a od tla èok pe èiat ky
  

Úda je o pok lad ni ci

Typ a mo del Ad re sa pre daj né ho mies ta, v kto rej sa pok lad ni ca 
Vý rob né èís lo po u ží va (uli ca, mes to, PSÈ)
 
Dá tum uve de nia pok lad ni ce do pre vádz ky

Dá tum vy ra de nia pok lad ni ce z pre vádz ky

Priez vis ko a meno ser vis né ho tech ni ka Od tla èok pe èiat ky a pod pis ser vis né ho tech ni ka

Úda je da òo vé ho úra du

Da òo vý kód pok lad ni ce Od tla èok pe èiat ky a pod pis po ve re né ho 
Vy da ný (kým) za mest nan ca da òo vé ho úra du

Dòa
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SER VIS NÝ ZÁ ZNAM

Ser vis ný zá znam èís lo
 

Zá znam da òo vé ho úra du

Dá tum zá sa hu
 

 

Èís lo po vo le nia
 

Vý rob né èís lo pok lad ni ce
 

Typ a mo del pok lad ni ce
 

Priez vis ko a meno
ser vis né ho tech ni ka  

Ser vis né stre di sko
 

 

 Stav pri prí cho de 
ser vis né ho tech ni ka

Stav pri od cho de
 ser vis né ho tech ni ka

Suma
  

Ob rat 
  

Po èí tad lo den ných zá zna mov
  

 

Po pis po ru chy

                                                                Od tla èok pe èiat ky a pod pis ser vis né ho tech ni ka
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 735/2004 Z. z.

DynamicResources\583ff0dc-1805-41f6-8be3-159bf391c639_2.pdf

Prí lo ha è. 2 k vy hláš ke è. 55/1994 Z. z.

VZOR

Rok ...     

DEN NÝ VÝ KAZ OB RA TOV
PLA TI TE ¼A

DANE Z PRI DA NEJ HOD NO TY

Za pok lad ni cu èís lo ......................

Iden ti fi kaè né úda je o pla ti te ¾o vi:

Da òo vý kód pok lad ni ce:



735/2004
Z.z.

Zbierka
zákonov

Slovenskejrepu
bliky

Strana
7

Denný výkaz obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty

 Dátum  Èíslo
zmeny

Èíslo
uzávierky 

Kumulatívny obrat (grandtotál) Denný obrat Denná 
DPH
spolu

Storno
Z¾avy

Záporné
položky

Denný
obrat
Ståpec
7+8 

 Podpis
pokladníka hrubý

GT1
 èistý
GT2

záporný
GT3 

 podliehajúci
DPH

 oslobodený
od DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Den ný vý kaz  ob ra tov pla ti te ¾a dane z pri da nej hod no ty – pás ky den nej uzá vier ky

Pásky dennej uzávierky Pásky dennej uzávierky Pásky dennej uzávierky Pásky dennej uzávierky
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Vy svet liv ky k  den né mu vý ka zu ob ra tov  pla ti te ¾a dane z pri da nej hod no ty 

  1. Dá tum – uve die sa dá tum vy ko na nia uzá vier ky.
  2. Èís lo zme ny – uve die sa èís lo pra cov nej zme ny, kto rá vy ko na la uzá vier ku.
  3. Èís lo uzá vier ky – uve die sa po ra do vé èís lo uzá vier ky.
  4. Ku mu la tív ny ob rat hru bý (GT1) – uve die sa ku mu lo va ný sú èet hru bé ho ob ra tu, kto rý pred sta vu je ku mu lo va ný sú èet klad -

ných hod nôt tr žieb na blo ko va ných v pok lad ni ci.
  5. Ku mu la tív ny ob rat èis tý (GT2) – uve die sa ku mu lo va ný sú èet èis té ho ob ra tu, kto rý pred sta vu je roz diel me dzi hru bým ob ra -

tom a zá por ným ob ra tom.
  6. Ku mu la tív ny ob rat zá por ný (GT3) – uve die sa ku mu lo va ný sú èet zá por né ho ob ra tu, kto rý   pred sta vu je ku mu lo va ný sú èet

stor no po lo žiek, zliav a zá por ných po lo žiek.
  7. Den ný ob rat pod lie ha jú ci DPH – uve die sa den ný ob rat pod lie ha jú ci dani z pri da nej hod no ty.
  8. Den ný ob rat oslo bo de ný – uve die sa den ný ob rat oslo bo de ný od dane z pri da nej hod no ty  (napr. v prí pa de zdra vot nej sta -

rost li vos ti).
  9. Den ná DPH spo lu – uve die sa daò z pri da nej hod no ty spo lu za deò.
10. Stor no – uve die sa vý da vok z pok lad ni ce za vrá te ný to var.

Z¾a vy – uve dú sa množ stvo vé z¾a vy.
Zá por né po lo žky – uve die sa suma za vy kú pe né zá lo ho va né f¾a še a iné zá lo ho va né oba ly.

11. Den ný ob rat – uve die sa sú èet ob ra tov pod lie ha jú cich dani z pri da nej hod no ty a ob ra tov  oslo bo de ných od dane z pri da nej
hod no ty za deò.

12. Pod pis pok lad ní ka – pod pis oso by, kto rá vy ko na la uzá vier ku.
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 735/2004 Z. z.

DynamicResources\583ff0dc-1805-41f6-8be3-159bf391c639_3.pdf

Prí lo ha è. 3 k vy hláš ke è. 55/1994 Z. z.

VZOR

Rok ...      

MESAÈNÝ VÝ KAZ OB RA TOV
PLA TI TE ¼A

DANE Z PRI DA NEJ HOD NO TY

Za jednotlivé mesiace a pok lad ni ce

Iden ti fi kaè né úda je o pla ti te ¾o vi:

Da òo vý kód pok lad ni ce:
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Mesačný výkaz obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty

Me siac:

Rok:

 Dátum Èíslo
uzávierky 

Kumulatívny obrat (grandtotál) Mesaèný obrat Mesaèná 
DPH
spolu

Storno
Z¾avy

Záporné
položky

Mesaèný
obrat
Ståpec
6+7 

 Podpis
pokladníka

 hrubý
GT1

 èistý
GT2

záporný
GT3 

 podliehajúci
DPH

 oslobodený
od DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 Spo lu za rok      

 X

 
Dá tum: Od tla èok pe èiat ky: 

 
Vy ho to vil: Pod pis: 
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Mesaèný vý kaz  ob ra tov pla ti te ¾a dane z pri da nej hod no ty – pás ky mesaènej uzá vier ky

Pásky mesaènej uzávierky Pásky mesaènej uzávierky Pásky mesaènej uzávierky Pásky mesaènej uzávierky
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Vy svet liv ky k  me saè né mu vý ka zu ob ra tov pla ti te ¾a dane z pri da nej hod no ty 

  1. Dá tum – uve die sa dá tum vy ko na nia uzá vier ky.
  2. Èís lo uzá vier ky – uve die sa po ra do vé èís lo uzá vier ky.
  3. Ku mu la tív ny ob rat hru bý (GT1) – uve die sa ku mu lo va ný sú èet hru bé ho ob ra tu, kto rý pred sta vu je ku mu lo va ný sú èet klad -

ných hod nôt tr žieb na blo ko va ných v pok lad ni ci.
  4. Ku mu la tív ny ob rat èis tý (GT2)  – uve die sa ku mu lo va ný sú èet èis té ho ob ra tu, kto rý pred sta vu je roz diel me dzi hru bým ob ra -

tom a zá por ným ob ra tom.
  5. Ku mu la tív ny ob rat zá por ný (GT3) – uve die sa ku mu lo va ný sú èet zá por né ho ob ra tu, kto rý pred sta vu je ku mu lo va ný sú èet

stor no po lo žiek, zliav a zá por ných po lo žiek.
  6. Mesaèný ob rat pod lie ha jú ci DPH – uve die sa den ný ob rat pod lie ha jú ci dani z pri da nej hod no ty.
  7. Me saè ný ob rat oslo bo de ný – uve die sa mesaèný ob rat oslo bo de ný od dane z pri da nej hod no ty  (napr. v prí pa de zdra vot nej

sta rost li vos ti).
  8. Me saèná DPH spo lu – uve die sa daò z pri da nej hod no ty spo lu za mesiac.
  9. Stor no – uve die sa vý da vok z pok lad ni ce za vrá te ný to var.

Z¾a vy – uve dú sa množ stvo vé z¾a vy.
Zá por né po lo žky – uve die sa suma za vy kú pe né zá lo ho va né f¾a še a iné zá lo ho va né oba ly.

10. Me saè ný ob rat – uve die sa sú èet ob ra tov pod lie ha jú cich dani z pri da nej hod no ty a ob ra tov oslo bo de ných od dane z pri da -
nej hod no ty za mesiac.

11. Pod pis pok lad ní ka – pod pis oso by, kto rá vy ko na la uzá vier ku.
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