
 

 
 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

1/DPH/2019/IM 

Predaj tovaru uvedeného v § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH 
prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice od 01.01.2019 

 

Dňa 01.01.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z.  
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktorý okrem iného mení úpravu 
prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri dodaní poľnohospodárskych plodín a určitých tovarov zo železa 
a ocele. 
Touto novelou sa v ustanoveniach § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH na konci pripájajú tieto slová: „okrem 
dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo b)“. 
Dôsledkom tejto zmeny sa vylúčil prenos daňovej povinnosti medzi platiteľmi dane pri dodaní 
poľnohospodárskych plodín a určitých tovarov zo železa a ocele, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená 
faktúra podľa citovaného ustanovenia. 
 
Podľa § 74 ods. 3 písm. b) zákona o DPH je zjednodušenou faktúrou okrem iného doklad vyhotovený elektronickou 
registračnou pokladnicou podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“), ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie 
je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 
600 eur; doklad nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. b), [t.j. neobsahuje identifikačné údaje odberateľa] 
a jednotkovú cenu podľa odseku 1 písm. g). 
 
Predmetná zmena  sa vzťahuje len na dodávky poľnohospodárskych plodín a určitých tovarov zo železa a ocele 
patriacich: 

1. do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na 
konečnú spotrebu (napr. obilniny – pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica, ryža ..., olejnaté semená - ľanové 
semená, slnečnicové semená, semená repky..., olejnaté plody, priemyselné alebo liečivé rastliny, slama 
a krmoviny [§ 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH]. (Pozri príslušné kapitoly v Spoločnom colnom sadzobníku, 
ktorý je zverejnený na portáli Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk) v časti Podnikatelia  
a organizácie/Clo/Nomenklatúra/Colný sadzobník na rok 2019 a 
 

2. do kapitol 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného 
sadzobníka (napr. surové železo, polotovary zo železa alebo z ocele, štetovnice zo železa alebo ocele, 
konštrukcie mostov, veží, stožiarov, dvere, okná zárubne zo železa a ocele, sieťovina a pletivo zo železného 
alebo oceľového drôtu [§ 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH]. (Pozri príslušnú kapitolu a citované položky 
v Spoločnom colnom sadzobníku, ktorý je zverejnený na portáli Finančnej správy SR 
(www.financnasprava.sk) v časti Podnikatelia a organizácie/Clo/Nomenklatúra/Colný sadzobník na 2019, 
(ďalej len „vybrané komodity“). 

Ak teda platiteľ dane na dodávku vybraných komodít realizovanú po 31.12.2018 vyhotoví zjednodušenú 
faktúru v súlade so zákonom o DPH, potom vybrané komodity zdaní bežným postupom, čiže neuplatní 
prenos daňovej povinnosti na príjemcu – platiteľa dane. 
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Ak platiteľ dane na dodávku vybraných komodít realizovanú po 31.12. 2018 nevyhotoví zjednodušenú faktúru, 
potom je povinný platiť daň (samozdaniť sa) príjemca vybraných komodít – platiteľ dane. T.j. dodávateľ uplatní 
prenos daňovej povinnosti na príjemcu a je povinný vyhotoviť faktúru so všetkými náležitosťami uvedenými v § 74 
ods. 1 zákona o DPH, t.j. okrem iného vo faktúre uvedie meno a priezvisko príjemcu alebo jeho názov, adresu jeho 
sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a jeho identifikačné 
číslo pre DPH, pod ktorým mu bol predmetný tovar dodaný, vrátane textu „prenesenie daňovej povinnosti“. 
 
Príklady: 
 
Príklad č. 1: 
Predajňa „Potraviny“ (platiteľ dane) 07.01.2019 prijala tržbu v hotovosti za predaj 30 kg ryže vrátane iných potravín 
od hotela (platiteľa dane), pričom za predaj všetkých týchto potravín vyhotovila zjednodušenú faktúru (doklad 
z ERP) v celkovej sume 960 eur, z toho základ dane = 800 eur, a daň vo výške 160 eur. Postupovala predajňa 
správne, ak v tomto prípade na predaj ryže (tovar kapitoly 10 Spoločného colného sadzobníka) neuplatnila prenos 
daňovej povinnosti? 
Riešenie: 
Áno, predajňa v danom prípade správne zdanila ryžu bežným spôsobom, keďže na predaj vyhotovila zjednodušenú 
faktúru v súlade s § 74 ods. 3 písm. b) zákona o DPH. 
 
Príklad č. 2: 
Obchod „Záhradkárske potreby“ (platiteľ dane) kupuje 08.01.2019 vo veľkoobchode (platiteľ dane) pletivo (tovar 
položky 7314 Spoločného colného sadzobníka) v celkovej hodnote 2 000 eur bez DPH, pričom kupujúci zaplatí 
odrazu za tovar platobnou kartou. Môže veľkoobchod zdaniť pletivo bežným spôsobom? 
Riešenie: 
Nie, v danom prípade veľkoobchod nemôže pri predaji vyhotoviť zjednodušenú faktúru, pretože cena tovaru platená 
platobnou kartou je vo výške vyššej ako 1 600 eur, t.j. vyššej, ako stanovuje § 74 ods. 3 písm. b) zákona o DPH. 
Veľkoobchod je povinný uplatniť prenos daňovej povinnosti, je povinný vyhotoviť faktúru so všetkými stanovenými 
náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH. Daň z dodávky predmetného pletiva je povinný platiť kupujúci 
i v prípade, že by veľkoobchod pochybil a vyhotovil doklad z ERP, v ktorom by pletivo zdanil bežným spôsobom. 
 
Príklad č. 3: 
Živnostník (platiteľ dane) kupuje 08.01.2019 v stavebninách  (platiteľ dane)  plechy  (tovar kapitoly 72  Spoločného 
colného sadzobníka) v cene 600 eur bez DPH, pričom kupujúci bude platiť v hotovosti. Ako sa zdaní takýto predaj? 
Riešenie: 
Ak stavebniny na tento predaj vyhotovia zjednodušenú faktúru, (t.j. doklad z ERP bez identifikačných údajov 
o odberateľovi a bez jednotkovej ceny) potom predaj plechov zdania bežným spôsobom, čiže cena tovaru bude 
720 eur, z toho základ dane =600 eur a 20 % DPH = 120 eur. Ak stavebniny na tento predaj vyhotovia faktúru so 
všetkými náležitosťami ako stanovuje § 74 ods. 1 zákona o DPH, t.j. okrem iného vrátane identifikačných údajov 
o odberateľovi a textu „prenesenie daňovej povinnosti“, potom na predaj plechov uplatnia prenos daňovej 
povinnosti, cena tovaru bude 600 eur a daň je povinný platiť živnostník (samozdaní sa). 
 
 
 
 
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR  
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