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PRÍLOHA 1 KLASIFIKÁCIA DANÍ PODĽA METODIKY OECD 

1000 Dane z dôchodku, zisku a kapitálových výnosov 

1100 Dane z dôchodku, zisku a kapitálových výnosov od jednotlivcov 

         1110 Z príjmov  a zo zisku  

         1120 Z kapitálových výnosov 

1200 Dane z dôchodku, zisku a kapitálových výnosov od spoločností 

         1210 Z príjmov a zo zisku 

         1220 Z kapitálových výnosov 

1300 Položky, ktoré nie je jednoznačné zaradiť medzi 1100  a 1200 

2000 Príspevky na sociálne zabezpečenie  

         2100 Zamestnanci 

         2200 Zamestnávatelia 

         2300 Samostatne zárobková osoba nebo nezamestnaná  

         2400 Nezaraditeľné do 2100, 2200  a 2300 

3000 Dane z miezd a pracovných síl 

4000 Dane majetkové 

4100 Pravidelné dane z nehmotného majetku 

         4110 Domácností 

         4120 Ostatní 

4200 Pravidelné dane z čistého imania  

         4210 Jednotlivci 

         4220 Spoločnosti 

4300 Dane z nehnuteľnosti dedičská a darovacia 

         4310 Dane z nehnuteľnosti a dedičské  

         4320 Dane darovacie  

4400 Dane z finančných a kapitálových transakcií 

4500 Ostatné nepravidelné dane z majetku 

         4510 Z čistého imania  

         4520 Ostatné  nepravidelné  

4600 Ostatné pravidelné dane z majetku 

5000 Dane z výrobkov a služieb 

5100 Dane z výroby, predaja, prevodu, leasingu a dodávky zboží a úpravy zboží 

         5110 Dane všeobecné 
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                  5111 Daň z pridanej hodnoty 

                  5112 Dane predajné  

       5113 Ostatní všeobecné dane z výrobkov a služieb 

          5120 Dane zo špeciálnych výrobkov a služieb 

        5121 Spotrebné dane 

        5122 Zisky z fiškálnych monopolov  

        5123 Clá a dovozné dane 

        5124 Vývozné dane 

        5125 Dane z investičných výrobkov 

        5126 Dane zo špeciálnych služieb 

        5127 Ostatní dane z medzinárodného  obchodu a transakcií  

       5128 Ostatne dane zo špeciálnych výrobkov a služieb 

          5130 Nezaraditeľné do skupín 5110  a 5120 

5200 Dane z používania alebo povolenia používania výrobkov alebo vykonávania určitých           

         činností  

          5210 Pravidelné dane 

       5211 Platené domácnosťou z motorových vozidiel 

       5212 Platené ostatnými subjekty z motorových vozidiel 

       5213 Ostatní pravidelné dane 

          5220 Nepravidelné dane 

5300 Nezaraditeľné  do skupín 5100  a 5200 

6000 Ostatní dane 

6100 Platené výhradne podnikmi  

6200 Platené inými subjekty, než podniky, nebo neidentifikovateľné
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PRÍLOHA 2 ZMULVA O FUNGOVANÍ  EÚ ( VÝŇATOK) 

 

DAŇOVÉ USTANOVENIA 

Článok 110 

(pôvodný článok 90 ZES) 

Žiadny členský štát nezdaní výrobky z iných členských štátov nijakou priamou alebo 

nepriamou vnútroštátnou daňou prevyšujúcou dane ukladané priamo či nepriamo na podobné 

domáce výrobky. 

Ďalej, žiaden členský štát nezdaní výrobky iných členských štátov nijakou vnútroštátnou 

daňou, ktorá nepriamo ochraňuje iné výrobky. 

 

Článok 111 

(pôvodný článok 91 ZES) 

Navrátenie vnútroštátnych daní pri výrobkoch vyvážaných na územie niektorého členského 

štátu nepresiahne vnútroštátne dane, ktoré sa im priamo či nepriamo ukladajú. 

 

Článok 112 

(pôvodný článok 92 ZES) 

S výnimkou dane z obratu, spotrebnej dane a iných foriem nepriamych daní sa pri vývoze 

výrobkov do iných členských štátov poskytuje zľava a vrátenie a pri dovoze z členských 

štátov sa poskytujú vyrovnávacie poplatky, len ak pripravované opatrenie predtým na 

obmedzené obdobie schváli Rada na návrh Komisie. 

 

Článok 113 

(pôvodný článok 93 ZES) 

Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym  

parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom prijme pravidlá na zosúlaďovanie 

právnych predpisov týkajúcich sa dane z obratu, spotrebných daní a iných foriem nepriameho 

zdaňovania, aby sa tým zabezpečilo vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu a zabránilo 

narušovaniu hospodárskej súťaže. 

 

 

 


