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Príloha 1: Zoznam dodaní tovarov a poskytnutí služieb, na ktoré sa môžu uplatniť 

znížené sadzby uvedené v článku 98 

 

1. Potraviny (vrátane nápojov okrem alkoholických nápojov) určené na ľudskú 

a zvieraciu spotrebu, živé zvieratá, osivá, rastliny a zložky obvykle určené na použitie pri 

príprave potravín; výrobky obvykle určené ako doplnok alebo náhrada potravín, 

2. rozvod vody, 

3. farmaceutické výrobky, ktoré sa bežne používajú v zdravotníctve, pri prevencii 

chorôb a na účely lekárskej a veterinárnej starostlivosti vrátane výrobkov používaných na 

antikoncepciu a hygienickú ochranu žien, 

4. lekárske vybavenie, pomôcky a iné zariadenia bežne určené na uľahčenie alebo 

ošetrenie zdravotného postihnutia na výlučne osobné použitie postihnutými osobami vrátane 

opráv takýchto tovarov, ako aj dodanie detských sedačiek do automobilov, 

5. preprava osôb a ich sprievodnej batožiny, 

6. dodanie kníh vrátane výpožičiek z knižníc (vrátane brožúr, letákov a podobných 

tlačovín, detských obrázkových knižiek, náčrtníkov alebo omaľovánok, hudobných partitúr 

tlačených alebo písaných, máp a hydrografických alebo podobných schém), novín a časopisov 

s výnimkou materiálu, ktorý je výlučne alebo prevažne určený na propagáciu, 

7. vstupné na spoločenské podujatia, do divadiel, cirkusov, na veľtrhy, do zábavných 

parkov, na koncerty, do múzeí, zoologických záhrad, kín, na výstavy a podobné kultúrne 

podujatia a do podobných kultúrnych zariadení, 

8. príjem služieb rozhlasového a televízneho vysielania, 

9. služby poskytované spisovateľmi, skladateľmi a výkonnými umelcami a ich autorské 

poplatky, 

10. dodanie, stavba, obnova a prestavba obydlí v rámci sociálnej politiky, 

11. dodania tovaru a poskytnutia služieb takého druhu, ktoré sú bežne určené na 

použitie v poľnohospodárskej výrobe s výnimkou investičných tovarov, akými sú stroje 

a budovy, 

12. ubytovanie, ktoré poskytujú hotely a podobné zariadenia vrátane poskytovania 

prázdninového ubytovania a nájom kempingových miest a parkovísk pre obytné prívesy, 

13. vstupné na športové podujatia, 

14. používanie športových zariadení, 

15. dodanie tovaru a poskytnutie služieb zo strany organizácií, ktoré členské štáty 

uznávajú ako sociálne prospešné a ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť alebo činnosť 
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v oblasti sociálneho zabezpečenia, ak tieto transakcie nie sú oslobodené od dane podľa 

článkov 132, 135 a 136, 

16. služby poskytované pohrebnými ústavmi a krematóriami, ako aj dodanie súvisiacich 

tovarov, 

17. poskytovanie lekárskej, zubnej a kúpeľnej starostlivosti, pokiaľ táto nie je 

oslobodená od dane podľa článku 132 ods. 1 písm. b) až e), 

18. služby poskytované v súvislosti s čistením verejných priestranstiev, zberom 

a spracovaním odpadov okrem tých služieb, ktoré poskytujú subjekty uvedené v článku 13. 
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Príloha 2: Zoznam služieb podliehajúcich zníženej sadzbe 

 

CZ-CPA Popis služby 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 zákona o DPH. 

33.17.19 Opravy invalidních vozíků. 

36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí. 

37  Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících 

s těmito činnostmi. 

38.1  Sběr a přeprava komunálního odpadu. 

38.2  Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu. 

49  Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 

49.39.2 Osobní doprava lanovými a visutými drahami a lyžařskými vleky. 

50  Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 

51  Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 

55  Ubytovací služby. 

59.14  Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení. 

81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. 

81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech. 

86  Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, 

pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58. 

87  Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59. 

88.10,88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany. 

90  Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud se 

nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo služby 

nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek. 

90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na 

kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, 

přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, 

historických staveb a obdobných turistických zajímavostí). 

93.11, 93.12 Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých 

sportovních zařízení ke sportovním činnostem. 

93.13  Služby posiloven a fitcenter. 

93.29.11 Služby související s provozem rekreačních parků a pláží. 
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93.29.21 Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení. 

96.03  Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata. 

96.04  Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. 
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Príloha 3: Daňové priznanie obchodnej korporácie Alfa 
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Príloha 4: Daňové priznanie obchodnej korporácie Beta 
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Príloha 5: Kontrolný výkaz k daňovému priznaniu obchodnej korporácie Beta 

                                                                                                                                                                                                                                                   Príloha k opatreniu č. MF/19057/2013-73 

 

KONTROLNÝ VÝKAZ 

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY 
 

podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

 

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) 

SK 

Druh kontrolného výkazu (vyznačí sa X) 

riadny                           opravný                    dodatočný 

Obdobie 

Mesiac         Štvrťrok           Rok 

 

                        (01 – 12)         (1 – 4) 

 

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

Beta, a.s. 

 

Adresa sídla alebo trvalého pobytu 

Ulica                                                                                                                                                                                   Číslo 

 

PSČ                                     Obec                                                                                                                                       Štát 

Číslo telefónu                                                                                                                                                                     E-mailová adresa 

 

 

A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb 
 

A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri  ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem 

zjednodušenej faktúry  

        a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane) 
 

 

Identifikačné číslo pre 

daň odberateľa 

 

Poradové číslo faktúry 

Dátum dodania tovaru 

alebo služby alebo 

dátum prijatia platby 

 

Základ dane v eurách 

 

Suma dane v eurách 

 

Sadzba dane 

% 

 

Kód opravy 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. 10012014 1667 333 20  

 2. 04032014 833 167 20  
 

A.2. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 

ods. 12 písm. f) až i) zákona 
 

 

 

Identifikačné číslo 

 

 

Poradové číslo 

 

Dátum dodania 

tovaru alebo  

 

 

Základ dane v 

Číselný kód tovaru 

podľa Spoločného 

colného 

 

Druh tovaru 

[len tovar podľa § 

 

Množstvo tovaru 

[tovar podľa § 69 

 

 

Merná jednotka 

 

 

Kód opravy 
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pre daň odberateľa faktúry dátum prijatia 

platby 

eurách sadzobníka [len 

tovar podľa § 69 

ods. 12 písm. f) a 

g) zákona] 

69 ods. 12 písm. 

h) a i) zákona] 

ods. 12 písm. f) 

až i) zákona] 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

B. Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb 
 

B.1. Údaje z prijatej faktúry, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane) 
 

Identifikačné číslo 

pre daň dodávateľa 

Poradové číslo 

faktúry alebo číselná 

identifikácia dokladu 

Dátum dodania 

tovaru alebo služby 

alebo dátum prijatia 

platby 

Základ dane v 

eurách 
Suma dane v eurách 

Sadzba dane 

% 

Výška odpočítanej 

dane v eurách 
Kód opravy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 5. 03092014 8000 1600 20 1600  

 6. 20022014 5083 1017 20 0  
 

B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona 
 

 

Identifikačné číslo 

pre daň dodávateľa 

 

Poradové číslo 

faktúry 

Dátum dodania 

tovaru alebo služby 

alebo dátum prijatia 

platby 

 

Základ dane v 

eurách 

 

Suma dane v eurách 

Sadzba dane 

% 

Výška odpočítanej 

dane v eurách 
Kód opravy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 7. 20092014 2500 500 20 500  
 

B.3. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane 
 

Celková suma základov dane 

v eurách 

Celková suma dane 

v eurách 

Celková suma odpočítanej dane 

 v eurách 
Kód opravy 

1 2 3 4 

    

 

C. Údaje z faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona, ktorá mení pôvodnú faktúru (ďalej len „opravná faktúra“) 
 

C.1. Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry 
 

 

Identifikačné 

číslo pre daň 

odberateľa 

 

Poradové číslo 

opravnej 

faktúry 

 

Poradové číslo 

pôvodnej 

vyhotovenej 

faktúry 

 

Rozdiel 

základu dane 

v eurách 

 

 

Rozdiel sumy 

dane v eurách 

 

 

Sadzba dane 

% 

Číselný kód 

tovaru podľa 

Spoločného 

colného 

sadzobníka 

[len tovar 

podľa § 69 

ods. 12 písm. 

f) a g) zákona] 

 

Druh tovaru 

[len tovar 

podľa § 69 

ods. 12 písm. 

h) a i) zákona] 

Rozdiel 

množstva 

tovaru 

[tovar 

podľa § 69 

ods. 12 písm. 

f) až i) 

zákona] 

 

 

 

Merná 

jednotka 

 

 

Kód opravy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



3 
 

           
 

C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry 
 

 

Identifikačné číslo 

pre daň dodávateľa 

 

Poradové číslo 

opravnej faktúry 

 

Poradové číslo 

pôvodnej prijatej 

faktúry 

 

Rozdiel základu 

dane v eurách 

 

 

Rozdiel sumy dane v 

eurách 

 

 

Sadzba dane 

% 

 

Rozdiel v sume 

odpočítanej dane 

v eurách 

 

 

Kód opravy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň 
 

D.1. Údaje o obratoch evidovaných všetkými elektronickými registračnými pokladnicami 

Celková suma obratov 

v eurách evidovaných 

všetkými elektronickými 

registračnými pokladnicami 

Celková suma základov dane 

vrátane opráv v eurách 

(základná sadzba) 

Celková suma dane v eurách 

(základná sadzba) 

Celková suma základov dane 

vrátane opráv v eurách 

(znížená sadzba) 

Celková suma dane v eurách 

(znížená sadzba) 
Kód opravy 

1 2 3 4 5 6 

      
 

D.2. Údaje o dodaní tovarov a služieb, ktoré sa neevidujú elektronickou registračnou pokladnicou 
 

Celková suma základov dane 

vrátane opráv v eurách 

(základná sadzba) 

Celková suma dane v eurách 

(základná sadzba) 

Celková suma základov dane 

vrátane opráv v eurách 

(znížená sadzba) 

Celková suma dane v eurách 

(znížená sadzba) 
Kód opravy 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Vysvetlivky k vzoru: 

 

Poradové číslo faktúry - Uvádzajú sa okrem číselných znakov aj písmená a iné znaky ako pomlčky, lomky, hviezdičky, ak sú súčasťou poradového čísla faktúry. Poradové číslo sa uvedie bez 

medzier. 

Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby - Uvedie sa deň, mesiac a rok v tvare DDMMRRRR.  

Základ dane - Uvedie sa s dvomi desatinnými miestami bez zaokrúhlenia. 

Druh tovaru - Mobilné telefóny sa uvedú skratkou MT a integrované obvody sa uvedú skratkou IO. 

Množstvo tovaru - Uvedie sa s dvomi desatinnými miestami bez zaokrúhlenia. 

Merná jednotka - Uvedie sa kg, t, m alebo ks. 

Kód opravy - Údaj sa vypĺňa len v dodatočnom kontrolnom výkaze. 

Pre zrušenie nesprávne uvedených údajov v riadnom kontrolnom výkaze sa použije v stĺpci „kód opravy“ číslo 1. 

Pre uvedenie nových údajov, ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze správne uvedené, alebo ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze uvedené vôbec, sa použije v stĺpci „kód opravy“ číslo 

2. 


