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OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 26. februára 2009,
ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej

hodnoty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty ustanovuje:

§ 1

Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.

§ 2

(1) Vzor súhrnného výkazu podľa § 1 sa prvýkrát použije pri podávaní súhrnných výkazov za
prvý kalendárny štvrťrok 2009.

(2) Vzor súhrnného výkazu podľa doterajšieho predpisu sa použije pri podávaní súhrnných
výkazov za kalendárne štvrťroky, ktoré sa skončili najneskôr 31. decembra 2008.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2004 Z. z., ktorým sa
ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ján Počiatek v. r.
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Príloha k opatreniu č. 89
2009 Z. z.

VZOR

SÚHRNNÝ VÝKAZ DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
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Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

2 0

RokŠtvrťrok

Obdobie

Adresa sídla alebo trvalého pobytu

Ulica

PSČ

riadny

opravný

Druh súhrnného výkazu (vyznačí sa x)

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

SÚHRNNÝ VÝKAZ

Číslo

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Dátum

. . 2 0

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú
správne a úplné.

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

S K

(1 - 4)

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Počet 2. stránCelková hodnota dodaných tovarov
v príslušnom kalendárnom štvrťroku (v eurách)

dodatočný

Podpis osoby podávajúcej súhrnný výkaz alebo osoby oprávnenej konať
za osobu podávajúcu súhrnný výkaz a odtlačok jej pečiatky
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Ministerstvo financií SR / DPH 02 - 2009

Meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za osobu podávajúcu súhrnný výkaz Číslo telefónu

/0
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Kód štátu Identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa
pridelené v inom členskom štáte

Hodnota dodaných tovarov
(v eurách)

Kód pre
trojstranné
obchody

/Strana S K

Údaje sa zaokrúhľujú na celé eurá do 0,5 eura nadol a od 0,5 eura vrátane nahor..
Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne, nepoužívajú sa čiarky, bodky a pomlčky.

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
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