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A.

Úvod

1

Intrastat systém bol v členských štátoch zavedený 1. januára 1993, keď bol na území EÚ
vytvorený jednotný trh. To znamenalo zrušenie hraníc medzi členskými štátmi a teda aj colných
kontrol na nich. Colné orgány už viac nie sú zodpovedné za registráciu a kontrolu obchodu medzi
členskými štátmi. Štatistický úrad SR, ktorý využíval jednotný colný doklad ako zdroj údajov, musel
ho nahradiť vlastným štatistickým zisťovaním.

2

Zatiaľ čo povinnosti všetkých zainteresovaných subjektov a pravidlá Intrastat systému upravuje
špeciálna európska, prípadne národná legislatíva (pozri Právny základ systému INTRASTAT-SK ),
metodická časť Intrastat systému sa výrazne nelíši od colných pojmov a definícií stále platných pre
štatistiku obchodovania s tovarom spoločenstva a jeho členskými štátmi s nečlenskými krajinami,
tzv. Extrastat systém.

3

Intrastat systém zbiera priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov údaje potrebné na zostavenie
štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a je napojený na daň z pridanej hodnoty.

4

Údaje získané v rámci Intrastat systému umožnia zostaviť štatistiku zahraničného obchodu, ktorá
patrí spolu s národnými účtami a platobnou bilanciou, využívajúcimi tiež tieto údaje, medzi
základné makroekonomické ukazovatele ovplyvňujúce hospodársku politiku vlády. Na úrovni
spoločenstva využíva tieto údaje Európska komisia na monitorovanie vývoja jednotného trhu, na
tvorbu európskej poľnohospodárskej a obchodnej politiky. Údaje sú poskytované medzinárodným
organizáciám ako sú Svetová obchodná organizácia, Organizácia spojených národov a pod., pre
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich štatistík o globálnom obchode s tovarom.

5

Údaje z Intrastat systému umožňujú profesionálnym zväzom a asociáciám hájiť záujmy svojich
členov, zatiaľ čo obchodníci a podnikatelia využívajú tieto údaje ako súčasť prieskumu trhu.

6

Model Intrastat systému, ktorý zohľadňuje slovenské špecifiká, označujeme v tejto príručke a
v ďalších dokumentoch ako systém INTRASTAT-SK.

7

Vláda Slovenskej republiky svojím Uznesením č. 1001 zo dňa 4. septembra 2002 schválila zámer
vybudovať systém INTRASTAT-SK v spolupráci Štatistického úradu SR a colnej správy.
Štatistický úrad SR v zmysle svojej pôsobnosti stanovenej v zákone č. 540/2001 Z. z. vykonáva
úlohy štátnej štatistiky vyplývajúce z programu štátnych štatistických zisťovaní, do ktorého je
zahrnuté aj zisťovanie údajov pre systém INTRASTAT-SK. Úrad zabezpečuje metodické riadenie
celého spracovateľského procesu, zodpovedá za stanovovanie spravodajskej povinnosti,
spravovanie a aktualizáciu registra spravodajských jednotiek a za spracovanie a publikovanie
údajov štatistiky zahraničného obchodu. Úrad tiež poskytuje spravodajským jednotkám
poradenstvo pri predkladaní INTRASTAT-SK hlásení.
Colná správa zabezpečuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre systém
INTRASTAT-SK a s tým súvisiace činnosti, napr. poradenstvo pri vypĺňaní formulára, poskytovanie
formulárov spravodajským jednotkám, kontrolu plnenia spravodajskej povinnosti, upomínanie pri
neplnení spravodajskej povinnosti a na vyžiadanie poradenské služby pri zatrieďovaní tovarov
podľa podpoložiek kombinovanej nomenklatúry.

8

Pre zjednodušenie práce s príručkou je zoznam použitých skratiek, pojmov a definícií prílohou
tohto dokumentu (pozri Príloha 1 - Použité skratky, pojmy a definície ).
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Ďalej sa v texte pod pojmom Štatistický úrad SR myslí Odbor štatistiky zahraničného obchodu
Štatistického úradu SR.

B.

Právny základ systému INTRASTAT-SK

B.1

Európska legislatíva

9

Základné nariadenie
Nariadenie (ES) č. 638/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o štatistike
spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS)
č. 3330/91.
Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) č.222/2009 z 11. marca 2009, ktorým sa mení
a dopĺňa naradenie (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi
členskými štátmi.
Nariadenie ustanovuje základné pojmy a definície Intrastat systému, rozsah jeho uplatňovania,
spravodajské jednotky, systém prahov zjednodušujúcich spravodajskú povinnosť. Ďalej ako
základné nariadenie.

10

Vykonávacie nariadenia
Nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní
s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS)
č. 3590/92 Nariadenie okrem iného definuje premenné, pravidlá týkajúce sa špecifických tovarov
a pohybov, stanovuje pravidlá uplatňovania zjednodušenia v rámci systému Intrastat. Ďalej ako
vykonávacie nariadenie.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1915/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 1982/2004, pokiaľ ide o zjednodušenie zaznamenávania množstva a
špecifikácie týkajúce sa určitých pohybov tovaru.
Nariadenie Komisie (ES) č. 91/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1982/2004,
ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o Štatistike
spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o zoznam tovarov
vyňatých zo štatistiky, poskytovanie informácií daňovou správou a posudzovanie kvality.
Nariadenie Komisie (ES) č. 96/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1982/2004,
ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o Štatistike
spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prah zjednodušenia,
obchod podľa podnikových ukazovateľov, špecifické tovary a pohyby a o kódy druhu obchodu.

11

Nomenklatúry
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o
Spoločnom colnom sadzobníku. Nariadenie ustanovuje kombinovanú nomenklatúru ako
základnú tovarovú nomenklatúru na colné a štatistické účely. Bolo zmenené a doplnené:
a)

b)
c)

d)

e)

Nariadením Rady (EHS) č. 3528/89 z 23. novembra 1989 meniacim a dopĺňajúcim
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o
Spoločnom colnom sadzobníku
Nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúcim colný zákon
spoločenstva (článok 252)
Nariadením Rady (EHS) č. 1969/93 z 19. júla 1993 meniacim a dopĺňajúcim Nariadenie
Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom
colnom sadzobníku
Nariadením Rady (ES) č. 254/2000 z 31. januára 2000 meniacim a dopĺňajúcim Nariadenie
Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom
colnom sadzobníku
Nariadenie Komisie (ES) č. 948/2009 z 30. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa
príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o
Spoločnom colnom sadzobníku v platnom znení.
Nariadenie ustanovuje verziu kombinovanej nomenklatúry platnú pre rok 2010.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1833/2006 z 13. decembra 2006 o nomenklatúre krajín a území pre

štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi.
Nariadenie ustanovuje GEONOMENKLATÚRU ako základnú nomenklatúru krajín pre uvedené
štatistiky platnú od 1. januára 2007.

B.2
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Slovenská legislatíva
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike upravuje podmienky získavania štatistických informácií,
postavenie a pôsobnosť orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, úlohy orgánov verejnej moci v
oblasti štátnej štatistiky, práva a povinnosti spravodajských jednotiek, ochranu dôverných
štatistických údajov pred zneužitím, poskytovanie a zverejňovanie štatistických údajov.
Zákon č. 55/2010 Z.z. z 2. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.540/2001 Z.z.
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Vyhláška ŠÚ SR č. 416/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na
roky 2009 až 2011. Program zisťovaní určuje účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania,
vecnú a obsahovú charakteristiku, štatistické ukazovatele, vymedzuje spravodajské jednotky,
stanovuje periodicitu a lehoty na poskytovanie štatistických údajov, ustanovuje, ktorý orgán
vykonáva štatistické zisťovania a zabezpečuje jeho spracovanie.
Vyhláška ŠÚ SR č. 540/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 416/2008 Z.z., ktorou sa
vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011.
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. Zákon okrem iného ustanovuje Colné riaditeľstvo
zodpovedné za získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku o tovare,
ktorý je predmetom obchodu medzi SR a členskými štátmi EÚ, a s tým súvisiace činnosti.
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení
neskorších zmien a doplnkov. Zákon stanovuje postup, podľa ktorého ŠÚ SR spracúva, využíva a
chráni osobné údaje.
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C.

Všeobecné informácie

C.1

Čo je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia

13

Súčasťou štatistiky obchodu medzi členskými štátmi, teda aj Intrastat systému sú informácie o
tovare spoločenstva, ktorý je v pohybe medzi členskými štátmi. Intrastat systém sa vzťahuje aj
na tovary, ktoré prekročia vonkajšiu hranicu spoločenstva pri pohybe z jedného členského štátu do
iného.

14

Pre systém INTRASTAT-SK je tovarom všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie,
plynu a vody.
Tovarom spoločenstva je:
a)
tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území spoločenstva,
b)
tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia, prepustený do voľného
obehu,
c)
tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode a) a b).

15

Z hľadiska systému INTRASTAT-SK sa pri odoslaní uvádzajú informácie o tovaroch spoločenstva
opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, odoslaných do iného členského štátu okrem tovaru,
ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich
s prepravou tovaru.

16

Predmetom hlásenia o prijatí tovaru sú informácie o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na
územie Slovenskej republiky okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo
prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

17

Transakcie, ktoré sú predmetom INTRASTAT-SK hlásení, nemusia mať výhradne obchodný
charakter. Bez toho, aby boli dotknuté presne špecifikované prípady (pozri Čo nie je predmetom
INTRASTAT-SK hlásenia a Príloha 2 - Tovar, ktorý nie je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia),
spravodajská jednotka vykazuje informácie bez ohľadu na to, či je operácia spojená s peňažnou
transakciou alebo nie. Môžu to byť tovary:
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nakupované a predávané,
na spracovanie a po spracovaní alebo po oprave,
v rámci finančného leasingu,
dodávané zdarma,
dodávané v rámci stavebných a konštrukčných prác,
dodávané ako súčasť služby,
dodávané do alebo z centrálnych skladov atď.

Príklady:
a)

Tovar vyrobený na Slovensku a odoslaný do ktoréhokoľvek členského štátu je predmetom
INTRASTAT-SK hlásenia. To isté platí aj o tovare vyrobenom v ktoromkoľvek členskom
štáte a dodanom príjemcovi na Slovensku.

b)

Ak slovenský subjekt odoslal tovar do Francúzska a tovar je prepravovaný cez územie
Švajčiarska ako nečlenskej krajiny, takýto tovar je predmetom hlásenia o odoslaní tovaru aj
napriek tomu, že tovar sa dostal mimo územia EÚ.

c)

Slovenská firma nakúpi výrobky od nórskej firmy. Tieto výrobky budú odoslané z Nórska,
ktoré je nečlenskou krajinou, a budú prepravované cez Nemecko. V Nemecku bude tovar
prepustený do voľného obehu, t.j. v Nemecku sa uskutočnilo colné konanie. Tovar bude
následne dodaný slovenskému odberateľovi, ktorý v hlásení o prijatí tovaru uvedie
Nemecko ako členský štát zaslania a Nórsko ako krajinu pôvodu.

d)

Slovenská firma predá tovar do Spojených štátov. Odošle tovar do Hamburgu, kde bude
naložený na loď a kde sa uskutočnia tiež vývozné formality. Slovenská firma predloží
hlásenie o odoslaní tovaru, pričom uvedie Nemecko ako členský štát určenia.

Čo nie je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia

C.2
19

Tovary v tranzite, teda tovary, ktoré sú cez Slovensko iba prepravované, sú vo všeobecnosti vyňaté
zo štatistiky zahraničného obchodu a tým aj z INTRASTAT-SK hlásení.

20

Zo štatistického zisťovania sú vyňaté tovary, ktoré sú uvedené v prílohe 2 tohto dokumentu (pozri
Príloha 2 - Tovar, ktorý nie je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia ). Okrem iného sú to:
a) zákonné platidlá a cenné papiere; menové zlato;
b) reklamné materiály a obchodné vzorky za predpokladu, že nie sú predmetom obchodnej
transakcie;
c) tovary, ktoré sú predmetom dočasných transakcií.
Za dočasné transakcie sú považované aj transakcie, pri ktorých sú tovary dodávané za presne
stanoveným účelom s tým, že sa predpokladá ich spätný návrat do 24 mesiacov, v nezmenenom
stave a bez zmeny vlastníctva a nie sú deklarované ako dodanie alebo nadobudnutie pre účely DPH.

21

Spravodajské jednotky na INTRASTAT-SK hláseniach nevykazujú tovary, ktoré boli prepustené do
colných režimov aktívny zušľachťovací styk a prepracovanie pod colným dohľadom a následne
dočasne odoslané resp. prijaté iným členským štátom, než v ktorom boli do týchto režimov
prepustené.

22

Predmetom INTRASTAT-SK hlásenia nie sú ani tovary, ktoré sú odosielané na územie, respektíve sú
dodávané z území, ktoré nie sú súčasťou územia spoločenstva podľa Smernice Rady 2006/112/ES a
sú to:
a) francúzske zámorské departementy Réunion, Guadeloupe, Martinik a Francúzska Guyana
(Francúzsko);
b) Helgoland, územie Bűsingen (Nemecko);
c) Kanárske ostrovy, Ceuta, Melilla (Španielsko);
d) Livigno, samosprávna obec Campione d’Italia, talianske vody jazera Lugano (Taliansko);
e) Hora Athos (Grécko).

23

Príklady:
a)

Slovenská firma dovezie tovar z Japonska za účelom jeho ďalšieho spracovania. Tovar je na
Slovensku prepustený do režimu aktívny zušľachťovací styk. Keďže firma nemá všetky
potrebné technologické zariadenia, dohodne sa s českým partnerom o vykonaní niektorých
spracovateľských operácií. Tovar bude odoslaný do Česka ako členského štátu, avšak stále
bude v režime aktívny zušľachťovací styk a tým pod colným dohľadom. Slovenská firma
nevykazuje toto odoslanie a následne prijatie na INTRASTAT-SK hlásení.

b)

Poľská firma dovezie tovar z Ukrajiny za účelom jeho ďalšieho spracovania. Tovar je v Poľsku
prepustený do režimu aktívny zušľachťovací styk. Poľská firma sa rozhodne vykonať niektoré
spracovateľské operácie na Slovensku. Tovar bude dodaný slovenskému spracovateľovi z
Poľska ako členského štátu, avšak stále bude v režime aktívny zušľachťovací styk a tým pod
colným dohľadom. Slovenský spracovateľ nevykazuje toto prijatie a následne odoslanie na
INTRASTAT-SK hlásení.

c)

Slovenský odberateľ nakúpi tovar na Martiniku, ktorý je súčasťou Francúzska, ale nie je
súčasťou spoločenstva vzhľadom na DPH. Tento tovar musí byť vybavený jednotným colným
dokladom, preto ho odberateľ nevykazuje na hlásení o prijatí tovaru.
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C.3

Spravodajská povinnosť

C.3.1

Spravodajská jednotka

24

Spravodajskou jednotkou pre systém INTRASTAT-SK je každá právnická, fyzická osoba a skupina
registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty),
ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala
tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia.

25

Spravodajské jednotky, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka
odoslali alebo prijali tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako prah
oslobodenia, ale nižšej ako prah zjednodušenia, majú zjednodušenú spravodajskú povinnosť.
Takéto spravodajské jednotky môžu uviesť na zjednodušených INTRASTAT-SK hláseniach
10 najvýznamnejších podpoložiek kombinovanej nomenklatúry z hľadiska ich hodnoty v sledovanom
období rozčlenených podľa členských štátov. Ak túto možnosť využijú, zostávajúce podpoložky
sčítajú podľa členských štátov do súhrnnej položky s kódom 9950 00 00, avšak až potom, čo na
hlásení uviedli 10 najvýznamnejších podpoložiek kombinovanej nomenklatúry z hľadiska ich hodnoty
v sledovanom období, rozčlenených podľa členských štátov (pozri Príloha 3 - Zjednodušenie
spravodajskej povinnosti).

26

Spravodajské jednotky, ktoré nevyužijú vyššie uvedené zjednodušenie spravodajskej povinnosti,
uvádzajú na zjednodušených INTRASTAT-SK hláseniach všetky podpoložky kombinovanej
nomenklatúry v členení podľa členského štátu zaslania alebo určenia.

27

Spravodajské jednotky, ktoré v predchádzajúcom roku odoslali alebo prijali tovar spoločenstva v
súhrnnej hodnote vyššej ako prah zjednodušenia, majú povinnosť vykazovať všetky podpoložky
kombinovanej nomenklatúry na INTRASTAT-SK hláseniach v rozšírenom členení podľa členského
štátu zaslania alebo určenia, regiónu určenia alebo pôvodu, krajiny pôvodu (pri prijatí), druhu
obchodu, dodacích podmienok a podľa druhu dopravy.

28

Prah oslobodenia pre rok 2010 pre prijatie je stanovený vo výške 200 000 EUR a pre odoslanie
400 000 EUR. Prah zjednodušenia pre rok 2010 je pri prijatí 800 000 EUR a pri odoslaní 2 000 000
EUR.
Prekročenie prahu oslobodenia a prahu zjednodušenia sa sleduje zvlášť pre prijatie a zvlášť pre
odoslanie. To znamená, že spravodajské jednotky môžu mať iný rozsah spravodajskej povinnosti pre
prijatie a iný pre odoslanie.
Ak spravodajská jednotka v priebehu roka prekročila prah zjednodušenia, rozsah jej spravodajskej
povinnosti sa nemení, t.j. má do konca roka zjednodušenú spravodajskú povinnosť. Podrobné údaje
bude predkladať až v nasledovnom roku.

29

Právnické a fyzické osoby (vrátane súkromných osôb), ktoré nemajú povinnosť predkladať daňové
priznanie DPH sú oslobodené od povinnosti poskytovať informácie v rámci systému INTRASTATSK.
Spravodajská povinnosť sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré prekročili prah oslobodenia pre
prijatie, pre odoslanie alebo pre oba toky. Táto povinnosť sa pri prijatí týka aj právnických osôb (napr.
verejnoprávnych inštitúcií, štátnych orgánov, orgánov samosprávy), ktoré nie sú zdaniteľnými
osobami podľa zákona o DPH, ale vznikla im povinnosť registrovať sa pre DPH z titulu nadobudnutia
tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.

C.3.2
30

Kedy vzniká spravodajská povinnosť
Keď spravodajská jednotka za predchádzajúci kalendárny rok neprijala alebo neodoslala tovar v
súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, ale od začiatku sledovaného roka tento prah
prekročila, predkladá INTRASTAT-SK hlásenie od mesiaca, v ktorom prekročila prah, vrátane
daného mesiaca.
Keď spravodajská jednotka za predchádzajúci kalendárny rok prijala alebo odoslala tovar v súhrnnej
hodnote vyššej ako prah oslobodenia, spravodajská jednotka má povinnosť predkladať INTRASTATSK hlásenie aj v nasledujúcom roku.

To znamená, že spravodajská povinnosť prechádza aj do nasledovného roku, avšak môže sa zmeniť
jej rozsah v závislosti od prekročenia prahu zjednodušenia.
Nové spravodajské jednotky, ktorým vzniká povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenie
v sledovanom roku, a to z dôvodu, že od začiatku sledovaného roka odoslali alebo prijali tovar
spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia a zároveň vyššej ako prah
zjednodušenia, môžu písomne požiadať Štatistický úrad SR o možnosť predkladať úplné hlásenie,
a to hneď pri vzniku spravodajskej povinnosti.
31

Na určenie spravodajskej povinnosti sa do súhrnnej hodnoty prijatí a odoslaní za dané obdobie
započítavajú všetky transakcie, vrátane bezodplatných dodaní, spracovania a finančného leasingu.
Spravodajská jednotka si sleduje vznik a rozsah spravodajskej povinnosti. Ak zistí, že jej vzniká
spravodajská povinnosť, zaregistruje sa na Štatistickom úrade SR prostredníctvom dotazníka, ktorý
je možné nájsť na internetovej adrese www.statistics.sk v časti INTRASTAT-SK a ďalej v časti
Registrácia. Vyplnený dotazník je potrebné poslať na Štatistický úrad SR buď e-mailom, faxom alebo
poštou (pozri Kontakty).
Pracovníci Štatistického úradu SR následne oznámia spravodajskej jednotke príslušnú pobočku
colného úradu, na ktorú bude predkladať INTRASTAT-SK hlásenia a na požiadanie jej zašlú
prístupové meno a heslo, aby mohla posielať hlásenia v elektronickej forme.

31A

Ak nastali zmeny v údajoch uvedených pri registrácii pre systém INTRASTAT-SK (napr. zmena
názvu, sídla, zástupcu, organizačných jednotiek, kontaktných údajov a pod.), spravodajská jednotka
informuje o týchto zmenách Štatistický úrad SR (pozri Kontakty).

32

Štatistický úrad SR bude vyhodnocovať dostupné údaje z INTRASTAT-SK hlásení a daňových
priznaní DPH a následne upozorňovať spravodajské jednotky na vznik alebo zánik spravodajskej
povinnosti, respektíve o zmene jej rozsahu. Ak Štatistický úrad SR zistí, že spravodajská povinnosť
vznikla nezaregistrovanej spravodajskej jednotke, táto povinnosť sa jej určí od mesiaca, v ktorom
prekročila prah oslobodenia (štvrťročným platiteľom DPH je základ dane z daňových priznaní DPH
rozpočítaný rovnomerne na jednotlivé mesiace štvrťroka).

33

Príklady:
a)

Firma nemala v roku 2009 spravodajskú povinnosť pre prijatie. Od januára 2010 do júla 2010
táto firma prijala tovar z EÚ v súhrnnej hodnote190 000 EUR, pričom v auguste prijala tovar
v hodnote 20 000 EUR. To znamená, že súhrnná hodnota tovaru za január až august bola
210 000 EUR, t.j. bol prekročený prah oslobodenia. Firma sa stáva spravodajskou jednotkou
a za august predloží zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru v celkovej výške 20 000 EUR,
pretože jej vznikla spravodajská povinnosť. Za september 2010 predloží zjednodušené
hlásenie za všetky septembrové transakcie a rovnako bude postupovať až do konca roka. Ak
táto spravodajská jednotka za celý rok 2010 prijala tovar v súhrnnej hodnote nie vyššej ako
800 000 EUR, potom bude celý rok 2011 podávať zjednodušené hlásenia o prijatí tovaru. Ak
v roku 2010 prijala tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako 800 000 EUR, v roku 2011 jej vznikne
povinnosť predkladať úplné hlásenia.

b)

Spravodajská jednotka mala v roku 2009 zjednodušenú povinnosť pre odoslanie. Od januára
do júna 2010 odoslala tovar do EÚ v súhrnnej hodnote 2 100 000 EUR, čím prekročila prah
zjednodušenia pre odoslanie (2 000 000 EUR). Do konca roka 2010 bude predkladať
zjednodušené hlásenie a od začiatku roka 2011 bude mať povinnosť vykazovať všetky
požadované ukazovatele na úplnom hlásení o odoslaní tovaru.

c)

Spravodajská jednotka mala v roku 2010 úplnú spravodajskú povinnosť pre prijatie, pretože
v predchádzajúcom roku 2009 prijala tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako 800 000 EUR.
V roku 2010 preto predkladala úplné hlásenie. Avšak v roku 2010 prijala tovar v súhrnnej
hodnote 750 000 EUR, teda neprekročila prah zjednodušenia, z čoho vyplýva, že v roku 2011
bude podávať len zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru.

d)

Spravodajská jednotka mala v roku 2010 zjednodušenú spravodajskú povinnosť pre
odoslanie, ktorá jej vznikla na základe obchodovania v roku 2009. V roku 2010 odoslala tovar
v súhrnnej hodnote 350 000 EUR, teda neprekročila prah oslobodenia, z čoho vyplýva, že
v roku 2011 nebude podávať hlásenie o odoslaní tovaru.
Pozor: Povinnosť predkladať hlásenie jej však môže vzniknúť v priebehu roka 2011, ak prekročí prah
oslobodenia 400 000 EUR.
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C.3.3
34

Kedy zaniká spravodajská povinnosť
Keď spravodajská jednotka za predchádzajúci kalendárny rok prijala alebo odoslala tovar v súhrnnej
hodnote, ktorá neprekročila prah oslobodenia, nepredkladá hlásenie v nasledovnom roku (pozri
príklady na str. 10).
Spravodajská jednotka si sama sleduje, či od začiatku sledovaného roka prekročila prah
oslobodenia. V prípade, že ho prekročí, predkladá po registrácii na Štatistickom úrade SR
INTRASTAT-SK hlásenie od mesiaca, v ktorom dosiahla prah, vrátane tohto mesiaca.

35

V prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spravodajskej jednotky prechádza spravodajská
povinnosť na jej nástupcov minimálne v takom rozsahu, v akom mala túto povinnosť dotknutá
spravodajská jednotka. Nástupcom sa stane spoločnosť aj v prípade, že prevezme obchodné aktivity
existujúcej spravodajskej jednotky.

36

Ak nastali závažné okolnosti (napr. zánik, likvidácia, konkurz, zrušenie obchodnej činnosti
s členskými štátmi EÚ a pod.), ktoré môžu mať za následok zrušenie spravodajskej povinnosti pre
systém INTRASTAT-SK, spravodajská jednotka písomne informuje Štatistický úrad SR o týchto
skutočnostiach a zároveň môže v odôvodnených prípadoch požiadať o preskúmanie skutkového
stavu a posúdenie povinnosti predkladať hlásenie INTRASTAT-SK.

C.3.4
37

Spôsob plnenia spravodajskej povinnosti
Spravodajská jednotka predloží INTRASTAT-SK hlásenie do pätnásteho kalendárneho dňa po
skončení sledovaného obdobia príslušnej pobočke colného úradu v papierovej alebo elektronickej
forme (po prijatí novelizácie Zákona o štátnej štatistike 540/2001 Z.z. len v elektronickej forme).
Elektronická forma (viac v časti Všeobecné pravidlá pre používanie elektronického hlásenia) je
vhodnejšia, nakoľko šetrí čas na strane spravodajskej jednotky, Colnej správy SR aj Štatistického
úradu SR tým, že urýchľuje spracovanie a hlavne predchádza vzniku druhotných chýb, vyplývajúcich
z prepisu hlásení INTRASTAT-SK z papierovej do elektronickej formy.
Ak sú prijatia a odoslania predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku
z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného
zákona o DPH, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť
podľa tohto zákona. Ak je časový posun medzi dňom vzniku daňovej povinnosti a dňom fyzického
prijatia alebo odoslania tovaru väčší ako 1 kalendárny mesiac za podmienky, že je to zmluvne
dohodnuté, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo
odoslaný.
Pre ostatné obchodné operácie je sledovaným obdobím kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar
fyzicky prijatý alebo odoslaný.

38

Ak pripadne posledný deň lehoty na predloženie INTRASTAT-SK hlásenia na sobotu, nedeľu alebo
štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

39

Aj spravodajská jednotka, ktorá je štvrťročným platiteľom DPH, predkladá INTRASTAT-SK hlásenia
mesačne. Prijatia a odoslania, ktoré sú nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, uvádza
na INTRASTAT-SK hlásení v mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona.
Ostatné prijatia a odoslania uvádza v mesiaci, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.

40

Spravodajská jednotka môže za daný mesiac podať viacero čiastkových INTRASTAT-SK hlásení,
napr. za každý týždeň, prípadne za určitú komoditu. V takom prípade sa vyššie uvedený termín
vzťahuje na posledné čiastkové hlásenie za sledované obdobie.
Táto možnosť sa vzťahuje aj na zjednodušené INTRASTAT-SK hlásenie za podmienky, že
spravodajská jednotka nevyužije zjednodušenie spravodajskej povinnosti (pozri odsek č. 25).

41

Spravodajská jednotka predkladá zvyčajne jedno hlásenie za všetky organizačné jednotky, ktoré sú
registrované pre DPH spoločným identifikačným číslom pre DPH. Po dohode so Štatistickým
úradom SR môže spravodajská jednotka predkladať INTRASTAT-SK hlásenie zvlášť za každú
organizačnú jednotku. V takom prípade predloží úradu zoznam týchto jednotiek spolu s úplnou

11

adresou a kontaktnými údajmi (kontaktná osoba, telefón, fax, e-mail). Úrad každej organizačnej
jednotke pridelí číslo organizačnej jednotky, ktoré je potom táto jednotka povinná vždy uvádzať
v pododseku Číslo organizačnej jednotky na INTRASTAT-SK hlásení. Ak niektorá z organizačných
jednotiek zanikne, spravodajská jednotka bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Štatistický úrad
SR. Novej organizačnej jednotke bude pridelené vždy nové číslo. Ak spravodajská jednotka
nepredkladá hlásenie podľa organizačných jednotiek, ale predkladá hlásenie za firmu ako celok,
uvedie v tomto pododseku „000“.
Tlačivo Zoznam organizačných jednotiek je uvedené v prílohe (pozri Príloha 4 - Zoznam
organizačných jednotiek).
42

Spravodajská jednotka môže poveriť tretiu stranu - zástupcu, aby za ňu predložil INTRASTAT-SK
hlásenie. Spravodajská jednotka oboznámi s touto skutočnosťou Štatistický úrad SR, pričom uvedie
svoje identifikačné údaje (identifikačné číslo pre DPH, obchodné meno, adresu sídla) a identifikačné
údaje zástupcu. Rovnakú oznamovaciu povinnosť má pri zmene zástupcu alebo zrušení poverenia.
Tlačivo na oznámenie poverenia zástupcu predkladať INTRASTAT-SK hlásenia (prípadne o zmene
alebo zániku poverenia) je uvedené v prílohe (pozri Príloha 5 - Oznámenie o zástupcovi).

43

Spravodajská jednotka poskytne zástupcovi všetky potrebné informácie, aby mohol splniť
spravodajskú povinnosť. Avšak poverenie zástupcu podať hlásenie nezbavuje spravodajskú
jednotku zodpovednosti za splnenie spravodajskej povinnosti.

44

Spravodajská jednotka alebo jej zástupca predkladá INTRASTAT-SK hlásenie na určenú pobočku
colného úradu, môže však požiadať príslušnú pobočku o zmenu miesta predkladania INTRASTATSK hlásenia.

45

Pokiaľ je spravodajská jednotka povinná predkladať INTRASTAT-SK hlásenie, ale v sledovanom
období neuskutočnila žiadnu transakciu, ktorá je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia, predloží
nulové hlásenie. Ak spravodajská jednotka predkladá INTRASTAT-SK hlásenie osobitne za každú
organizačnú jednotku, táto povinnosť sa vzťahuje na príslušnú organizačnú jednotku.

46

Za nulové hlásenie sa považuje INTRASTAT-SK formulár vyplnený v odseku 1 Spravodajská
jednotka a v odseku 3 Obdobie, pričom v odseku 4 Formuláre sa v prvom aj v druhom pododseku
uvedie „1”, v odseku 5 Celkový počet položiek sa uvedie „0“ a v odseku 6a) Poradové číslo hlásenia
v sledovanom období sa uvedie číslo tak, aby poradie hlásení v sledovanom mesiaci nasledovalo za
sebou a bez prerušenia. Ak spravodajská jednotka poverila tretiu stranu, aby predložila hlásenie,
vyplní sa aj odsek 2 Zástupca. Odseky 21 a 22 sa vyplnia štandardným spôsobom. Ostatné odseky
sa nevypĺňajú (pozri Príloha 6 - Vzor nulového hlásenia).
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D.

Vyplňovanie INTRASTAT-SK hlásení

D.1

Všeobecné pravidlá pre vyplňovanie formulárov

47

Na Hlásenie o prijatí tovaru sa použije formulár INTRASTAT 1-12 a na Hlásenie o odoslaní tovaru
formulár INTRASTAT 2-12. Na Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru sa použije formulár
INTRASTAT 3-12 a na Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru formulár INTRASTAT 4-12.

48

INTRASTAT-SK hlásenie sa môže skladať z viacerých vyplnených formulárov. Spravodajská
jednotka si môže formuláre reprodukovať, stiahnuť zo stránky www.statistics.sk, prípadne na
požiadanie obdržať z príslušnej pobočky colného úradu.

49

Spravodajské jednotky uchovávajú kópie hlásení minimálne 12 mesiacov po skončení sledovaného
roka v papierovej alebo elektronickej podobe.

50

Intrastat formuláre by sa mali vyplniť na písacom stroji alebo pomocou iného mechanického alebo
porovnateľného zariadenia. Môžu sa vyplniť aj rukou, tlačenými písmenami. V takom prípade by mali
byť všetky údaje vyplnené modrou alebo čiernou farbou tak, aby ich nebolo možné zmazať. Nesmie
sa použiť ani obyčajná, ani atramentová ceruzka.

51

Vzory formulárov sú uvedené v nasledovných prílohách:
formulár INTRASTAT 1-12 – Príloha 7 - Hlásenie o prijatí tovaru
formulár INTRASTAT 2-12 – Príloha 8 - Hlásenie o odoslaní tovaru
formulár INTRASTAT 3-12 – Príloha 9 - Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru
formulár INTRASTAT 4-12 – Príloha 10 - Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru

52

Do vyplneného INTRASTAT-SK formulára nie je možné robiť opravy. V prípade chybného údaju sa
musí použiť vždy nový formulár.

D.2

Všeobecné pravidlá pre používanie elektronického hlásenia

53

Hlásenie INTRASTAT-SK je možné odoslať ako správu xml cez portál http://intrastat.colnasprava.sk,
alebo vyplniť priamo na webe http://intrastat.colnasprava.sk cez voľbu Služby->Vytvoriť hlásenie,
ktorá je dostupná až po prihlásení. Prístupového meno a heslo obdrží spravodajská jednotka od
Štatistického úradu SR na požiadanie.
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Z vyššie uvedenej stránky si môže spravodajská jednotka alebo jej zástupca bezplatne stiahnuť
aplikáciu colnej správy INTRASTAT-CS, ktorá umožňuje zapísať požadované údaje, pripraviť si
vzorové transakcie, ktoré sa pravidelne opakujú, kumulovať rovnaké transakcie, tlačiť INTRASTATSK hlásenie ako aj previesť údaje do požadovanej elektronickej formy.
Do aplikácie INTRASTAT-CS je možné importovať dáta vo formáte xml alebo xls, pričom presná
štruktúra súborov sa nachádza na vyššie uvedenej stránke spolu s pomocníkom pre aplikáciu
INTRASTAT-CS.

D.3
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Vyplňovanie jednotlivých odsekov
Odsek 1 – Spravodajská jednotka
Uvedie sa obchodné meno spravodajskej jednotky podľa §§ 8-12 Obchodného zákonníka spolu s
úplnou adresou jej sídla a identifikačným číslom pre DPH. Identifikačné číslo pre DPH sa uvedie v
tvare, v akom ho spravodajskej jednotke pridelil príslušný daňový úrad.
Ak spravodajská jednotka predkladá hlásenie osobitne za každú organizačnú jednotku, uvedie sa
v príslušnom pododseku číslo organizačnej jednotky, ktoré spravodajskej jednotke pridelil Štatistický
úrad SR, inak sa v tomto pododseku uvedie „000“.
Ak INTRASTAT-SK hlásenie pozostáva z viacerých formulárov, na každom musí byť uvedené
identifikačné číslo pre DPH a číslo organizačnej jednotky.
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Odsek 2 – Zástupca
Tento odsek sa musí vyplniť, ak spravodajská jednotka poverila tretiu stranu - zástupcu, aby za ňu
predložila hlásenie. Ak je zástupcom podnikateľ, uvedie sa jeho obchodné meno spolu s úplnou
adresou jeho sídla, inak sa v tomto odseku uvedie meno osoby s jej úplnou adresou.
Ak má zástupca pridelené identifikačné číslo pre DPH, uvedie sa v tvare, v akom mu ho pridelil
príslušný daňový úrad, inak sa uvedie číslo, ktoré bolo zástupcovi pridelené príslušnými úradmi na
štatistické alebo iné účely.
Ak INTRASTAT-SK hlásenie pozostáva z viacerých formulárov, odsek sa vypĺňa iba na prvom
formulári.
Pokiaľ spravodajská jednotka takéto poverenie nedala, tento odsek sa nevypĺňa.

57

Odsek 3 – Obdobie
Ak je odoslaný alebo prijatý tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v
tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa
platného zákona o DPH, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová
povinnosť podľa tohto zákona. Ak je časový posun medzi dňom vzniku daňovej povinnosti a dňom
fyzického prijatia alebo odoslania tovaru väčší ako 1 kalendárny mesiac za podmienky, že je to
zmluvne dohodnuté, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý
alebo odoslaný.
Pre ostatné obchodné operácie (ktoré nie sú nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského
štátu alebo dodaním tovaru do iného členského štátu) je sledovaným obdobím kalendárny mesiac,
v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.
Sledované obdobie sa uvedie nasledovne: Do prvého pododseku sa uvádza mesiac použijúc dve
číslice (napr. 01, 02, 03, …, 10, 11, 12), do druhého pododseku sa uvádza rok použijúc dve posledné
číslice roka (napr. 08, 09, 10 ...).
Ak INTRASTAT-SK hlásenie pozostáva z viacerých formulárov, na každom musí byť uvedené
sledované obdobie.
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Odsek 4 – Formuláre
Do prvého pododseku sa uvádza poradové číslo formulára v rámci jedného INTRASTAT-SK
hlásenia, do druhého pododseku sa uvádza celkový počet vyplnených formulárov v danom hlásení.

59

Odsek 5 – Celkový počet položiek
Uvedie sa celkový počet položiek vyplnených v INTRASTAT-SK hlásení. Tento počet zodpovedá
počtu vyplnených odsekov 9 Kód tovaru (jedno hlásenie môže obsahovať maximálne 9999 položiek).
Ak INTRASTAT-SK hlásenie pozostáva z viacerých formulárov, odsek sa vypĺňa iba na prvom
formulári.
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Odsek 6a) – Poradové číslo hlásenia v sledovanom období
V tomto odseku sa uvedie poradové číslo INTRASTAT-SK hlásenia v sledovanom období. Hlásenia
sa číslujú zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie, pričom poradie hlásení musí v sledovanom
období nasledovať za sebou a bez prerušenia. Ak spravodajská jednotka predkladá hlásenie
osobitne za každú organizačnú jednotku, číslovanie sa vzájomne neovplyvňuje.
Ak INTRASTAT-SK hlásenie pozostáva z viacerých formulárov, na každom musí byť uvedené
poradové číslo hlásenia v sledovanom období.
Ak sa ruší hlásenie, ktoré už bolo predložené colnej správe a následne sa predkladá ďalšie čiastkové
hlásenie za sledované obdobie, v odseku 6a) sa uvedie číslo tak, aby poradie hlásení v sledovanom
období nasledovalo za sebou a bez prerušenia, t.j. nesmie sa použiť číslo zrušeného hlásenia. Ak sa
predkladá opravné hlásenie, uvedie sa v tomto odseku poradové číslo hlásenia, na ktoré sa oprava
vzťahuje.
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Odsek 6b) – Poradové číslo opravného hlásenia
Tento odsek sa vypĺňa iba v prípade, že sa podáva opravné hlásenie. Uvedie sa poradové číslo
opravného hlásenia. Znamená to, že spravodajská jednotka alebo jej zástupca môžu dané hlásenie
opravovať viackrát.
Ak opravné hlásenie pozostáva z viacerých formulárov, na každom musí byť uvedené poradové
číslo opravného hlásenia.
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Odsek 7 – Poradové číslo položky
Uvedie sa poradové číslo položky v danom hlásení. Ak je nevyhnutné v jednom INTRASTAT-SK
hlásení použiť viacero formulárov, poradie na nich musí nasledovať za sebou a bez prerušenia.
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Odsek 8 – Opis tovaru (nepovinný údaj)
Uvedie sa názov tovaru, ktorý musí byť dostatočne presný, aby bolo možné tovaru priradiť
osemmiestnu podpoložku kombinovanej nomenklatúry platnej v sledovanom roku.
Po dohode s pobočkou colného úradu, na ktorú má spravodajská jednotka predkladať hlásenia
INTRASTAT-SK je možné uviesť opis tovaru aj v inom ako v slovenskom jazyku.
Tento odsek sa nevypĺňa, ak má spravodajská jednotka zjednodušenú povinnosť.
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Odsek 9 – Kód tovaru
Uvedie sa osemmiestny kód príslušnej podpoložky kombinovanej nomenklatúry platnej v sledovanom
roku.
Pokiaľ má spravodajská jednotka zjednodušenú povinnosť, môže uviesť v tomto odseku
osemmiestne kódy pre 10 najvýznamnejších podpoložiek kombinovanej nomenklatúry z hľadiska ich
hodnoty v sledovanom období podľa kombinovanej nomenklatúry platnej v sledovanom roku
rozčlenených podľa členského štátu určenia alebo členského štátu zaslania. Pre súčty zostávajúcich
podpoložiek kombinovanej nomenklatúry podľa členského štátu zaslania alebo členského štátu
určenia uvedie kód 9950 00 00. Súhrnné položky s kódom 9950 00 00 spravodajská jednotka môže
použiť až potom, keď na hlásení uviedla 10 najvýznamnejších podpoložiek kombinovanej
nomenklatúry z hľadiska ich hodnoty v sledovanom období, rozčlenených podľa členského štátu
určenia alebo členského štátu zaslanie.
Ak táto spravodajská jednotka nevyužije uvedené zjednodušenie spravodajskej povinnosti, uvedie
osemmiestny kód príslušnej podpoložky kombinovanej nomenklatúry platnej v sledovanom roku.
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Odsek 10 – Fakturovaná suma
Pre každú položku sa uvedie fakturovaná suma zaokrúhlená na celé eurá smerom nahor. Minimálna
suma, ktorú je možné uviesť na hlásení je 1 euro. Táto suma sa rovná základu dane, ktorý sa má
určiť pre daňové účely podľa platného zákona o DPH. Ak tovar podlieha daniam a iným poplatkom,
čiastka týchto daní a poplatkov sa nezahŕňa do hodnoty tovaru.
Keď sa základ dane nemusí vykazovať pre daňové účely, hodnota tovaru zodpovedá fakturovanej
sume bez DPH, alebo v ostatných prípadoch hodnote, ktorá by sa fakturovala v prípade akéhokoľvek
nákupu alebo predaja.
V prípade spracovania na základe zmluvy, hodnotou vykazovaného tovaru, s prihliadnutím na toto
spracovanie a v nadväznosti naň, je celková suma, ktorá by bola fakturovaná v prípade akéhokoľvek
nákupu alebo predaja.
Ak je prijatý alebo odoslaný tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v
tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa
platného zákona o DPH, na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na euro sa použije kurz,
ktorý sa použil pre daňové účely podľa tohto zákona. Pre ostatné obchodné operácie sa fakturovaná
suma vyjadrená v cudzej mene prepočíta na euro kurzom podľa colných predpisov, platným v deň
fyzického prijatia alebo odoslania tovaru.
Ak má spravodajská jednotka zjednodušenú povinnosť, môže uviesť fakturovanú sumu pre
10 najvýznamnejších podpoložiek kombinovanej nomenklatúry z hľadiska ich hodnoty v sledovanom
období rozčlenených podľa členského štátu zaslania alebo členského štátu určenia. Fakturovaná
suma zostávajúcich podpoložiek sa sčíta podľa členského štátu zaslania alebo členského štátu
určenia, pričom sa ako fakturovaná suma uvedie súčet za každý členský štát osobitne. Ak
spravodajská jednotka nevyužije uvedené zjednodušenie spravodajskej povinnosti, uvedie sa
fakturovaná suma pre príslušnú podpoložku kombinovanej nomenklatúry.
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Ak do základu dane podľa zákona o DPH vchádzajú súvisiace výdavky ako napríklad provízia,
náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia, tieto výdavky sa zahrnú do
fakturovanej sumy. Celková hodnota týchto nákladov sa rozpočíta na jednotlivé tovarové položky
podľa hrubej hmotnosti a pomerná časť sa pripočíta k fakturovanej sume každej položky.
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Ak je na faktúre uvedených viac druhov tovaru, ktorým zodpovedajú rôzne podpoložky kombinovanej
nomenklatúry bez toho, aby bola uvedená fakturovaná suma zvlášť pre každý druh tovaru, celková
fakturovaná suma sa rozdelí odhadom medzi jednotlivé druhy tovaru. Na INTRASTAT-SK hlásení sa
uvedie odhadnutá fakturovaná suma pre každú podpoložku kombinovanej nomenklatúry.
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Odsek 11 – Členský štát určenia
Uvedie sa členský štát určenia, čo je v čase odoslania posledný známy členský štát, do ktorého má
byť tovar odoslaný.
Ak má spravodajská jednotka zjednodušenú povinnosť a využije zjednodušenie spravodajskej
povinnosti, uvedie členský štát určenia pre 10 najvýznamnejších podpoložiek kombinovanej
nomenklatúry z hľadiska ich hodnoty v sledovanom období ako aj pre zostávajúce položky sčítané
podľa členského štátu určenia, ktoré sú uvedené v položkách s kódom tovaru 9950 00 00.
Tento odsek sa vypĺňa iba pri odoslaní.
Použije sa kód podľa prílohy 11a.
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Odsek 12 – Členský štát zaslania
Uvedie sa členský štát zaslania, čo je členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej
republiky. Ak pred dosiahnutím Slovenskej republiky tovar vstúpil do jedného alebo viacerých
členských štátov a podrobil sa v týchto štátoch prerušeniam alebo právnym úkonom nesúvisiacich s
dopravou, za členský štát zaslania sa bude považovať posledný členský štát, kde k takýmto
prerušeniam alebo právnym úkonom došlo.
Pokiaľ má spravodajská jednotka zjednodušenú povinnosť a využije zjednodušenie spravodajskej
povinnosti, uvedie členský štát zaslania pre 10 najvýznamnejších podpoložiek kombinovanej
nomenklatúry z hľadiska ich hodnoty v sledovanom období ako aj pre zostávajúce položky sčítané
podľa členského štátu zaslania, ktoré sú uvedené v položkách s kódom tovaru 9950 00 00.
Tento odsek sa vypĺňa iba pri prijatí.
Použije sa kód podľa prílohy 11a.
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Príklady:
a) Slovenský odberateľ uzavrie zmluvu s belgickým dodávateľom o dodaní tovaru. Avšak belgický
dodávateľ má centrálny sklad v Nemecku. V tomto prípade je Nemecko členský štát zaslania a
uvedie sa v odseku 12.
b) Slovenský odberateľ uzavrie zmluvu s belgickým dodávateľom o dodaní tovaru. Avšak tovar sa
počas cesty do Slovenskej republiky zastaví v Nemecku, aby bol prebalený a následne odoslaný
na Slovensko. V tomto prípade je Nemecko členský štát zaslania a uvedie sa v odseku 12.
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Odsek 13 – Región pôvodu
Uvedie sa slovenský región (kraj), v ktorom bol tovar vyrobený, získaný alebo bol zostavený,
spracovaný, opravený alebo kde podstúpil údržbu. Ak región pôvodu nie je známy, môže byť
nahradený regiónom, v ktorom sa uskutočnila obchodná operácia alebo regiónom, z ktorého bol
tovar odoslaný.
Použije sa kód podľa prílohy 11b.
Tento odsek sa vypĺňa iba pri odoslaní a nevypĺňa sa, ak má spravodajská jednotka zjednodušenú
povinnosť.
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Odsek 14 – Región určenia
Uvedie sa slovenský región (kraj), v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo bude zostavený,
spracovaný alebo prepracovaný. Ak región určenia nie je známy, môže byť nahradený regiónom, v
ktorom sa uskutoční obchodná operácia alebo regiónom, do ktorého bude tovar dodaný.
Použije sa kód podľa prílohy 11b.
Tento odsek sa vypĺňa iba pri prijatí a nevypĺňa sa, ak má spravodajská jednotka zjednodušenú
povinnosť.
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Odsek 15 – Krajina pôvodu
Uvedie sa krajina, z ktorej tovar pochádza. Tovar úplne vyrobený alebo získaný v krajine, pochádza z
tejto krajiny. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľalo dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde
sa uskutočnilo jeho posledné podstatné ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie,
ktoré vyústilo do nového výrobku alebo predstavuje dôležitý stupeň výroby.
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Ak krajina pôvodu nie je známa, uvedie sa v tomto odseku členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný
do Slovenskej republiky.
Použije sa abecedný kód podľa Nomenklatúry krajín a území platnej v danom roku (pozri Príloha 11c
- Kódovanie krajín – GEONOMENKLATÚRA).
Tento odsek sa vypĺňa iba pri prijatí.
Tento odsek sa nevypĺňa, ak má spravodajská jednotka zjednodušenú povinnosť.
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Odsek 16 – Čistá hmotnosť
Pre každú položku sa uvedie skutočná hmotnosť tovaru bez všetkých obalov. Vyjadruje sa v celých
kilogramoch s prípadným zaokrúhlením smerom nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hmotnosti
väčšej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0,5 nahor.
Tento odsek sa nevypĺňa, ak má spravodajská jednotka zjednodušenú povinnosť.
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Odsek 17 – Množstvo v dodatkových merných jednotkách
Pre každú položku sa uvedie množstvo tovaru v dodatkových merných jednotkách uvedených v
platnej verzii kombinovanej nomenklatúry pre každú podpoložku, ktorej kód je uvedený v odseku 9
Kód tovaru. Údaj sa uvedie v celých merných jednotkách s prípadným zaokrúhlením smerom nahor.
Ak pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry, ktorej kód je uvedený v odseku 9 Kód tovaru, nie je
dodatková merná jednotka špecifikovaná, uvedie sa „0”.
Tento odsek sa nevypĺňa, ak má spravodajská jednotka zjednodušenú povinnosť.
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Odsek 18 – Druh obchodu
Uvedie sa druh obchodu, čo sú všetky charakteristiky, ktoré odlišujú jednu operáciu od druhej, bez
ohľadu na to, či ide o operácie obchodné alebo iné, ktoré vedú k prijatiu alebo odoslaniu tovaru.
Použijú sa kódy podľa prílohy 11d. Do prvého pododseku sa uvedie kód zo stĺpca A tabuľky a do
druhého pododseku sa uvedie kód zo stĺpca B tabuľky.
Tento odsek sa nevypĺňa, ak má spravodajská jednotka zjednodušenú povinnosť.
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Odsek 19 – Dodacie podmienky
Uvedie sa dodacia podmienka, čo sú také ustanovenia zmluvy, ktoré určujú povinnosti kupujúceho a
predávajúceho.
Pokiaľ nie je dodacia podmienka uvedená v zmluve alebo nedochádza k zmene vlastníctva (napr. pri
premiestení tovaru, pri spracovateľských operáciách) uvedie sa podmienka, ktorá zodpovedá pohybu
tovaru. Pritom sa posudzuje minimálne miesto dodania tovaru, prechod rizík, rozdelenie nákladov
medzi predávajúceho a kupujúceho resp. medzi odosielateľa a príjemcu.
Uvedie sa medzinárodne používaný kód „INCOTERMS“ (Internacional Commercial Terms) pre
dodacie podmienky. Tieto kódy zodpovedajú medzinárodným pravidlám výkladu dodacích
podmienok vydaných medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži.
Použije sa kód podľa prílohy 11e.
Táto položka sa nevypĺňa, ak má spravodajská jednotka zjednodušenú povinnosť.
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Odsek 20 – Druh dopravy
Uvedie sa kód predpokladaného spôsobu dopravy podľa aktívneho dopravného prostriedku, ktorým
pri odoslaní tovar opustil Slovenskú republiku alebo ktorým pri prijatí na územie Slovenskej republiky
vstúpil.
Použije sa kód podľa prílohy 11f.
Táto položka sa nevypĺňa, ak má spravodajská jednotka zjednodušenú povinnosť.
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Odsek 21 – Podpis
Uvedie sa dátum zostavenia hlásenia a štatutárny zástupca alebo ním poverená osoba svojím
podpisom potvrdí správnosť vyplnených údajov. V prípade elektronického hlásenia je podpis
nahradený pristupovým menom a heslom zaslaným Štatistickým úradom SR.
Ak INTRASTAT-SK hlásenie pozostáva z viacerých formulárov, tento odsek sa vypĺňa iba na prvom
formulári daného hlásenia.

17

80

Odsek 22 – Kontaktné informácie
Uvedie sa meno osoby, ktorá hlásenie zostavila, spolu s adresou pracoviska, telefónnym a faxovým
číslom a e-mailovou adresou, na ktorých ju možno kontaktovať.
Ak INTRASTAT-SK hlásenie pozostáva z viacerých formulárov, tento odsek sa vypĺňa iba na prvom
formulári daného hlásenia.
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Pokiaľ sú údaje, ktoré sa majú zapísať do jednotlivých odsekov s výnimkou odseku 8 Opis tovaru,
odseku 10 Fakturovaná suma, odseku 16 Čistá hmotnosť a odseku 17 Množstvo v dodatkových
merných jednotkách totožné, údaje súvisiace s niekoľkými transakciami v rámci spoločenstva sa
môžu kumulovať (sčítať) do jedného zápisu (pozri Príloha 12 - Vzor kumulácie).
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Ak je fakturovaná suma po kumulovaní pre každú položku (odsek 7 Poradové číslo položky) nižšia
ako 200 EUR (tzv. prah transakcie), spravodajská jednotka môže takéto transakcie sčítať pri
odoslaní podľa členského štátu určenia a pri prijatí podľa členského štátu zaslania. Potom v odseku
9 Kód tovaru uvedie kód 9950 00 00, v odseku 10 Fakturovaná suma sčítané sumy a v odseku 11
Členský štát určenia pri odoslaní alebo v odseku 12 Členský štát zaslania pri prijatí príslušný kód
členského štátu. Zostávajúce odseky 8, 13 až 20 sa nevyplňujú (pozri Príloha 13 - Prah transakcie).
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Spravodajská jednotka, ktorá predkladá čiastkové INTRASTAT-SK hlásenia, môže uplatniť prah
transakcie až na konci sledovaného obdobia. Prah transakcie použije na všetky položky nižšie ako
200 EUR, ktoré vznikli kumulovaním rovnakých transakcií počas celého sledovaného obdobia.

D.4

Opravy hlásení

D.4.1

Povinnosť predložiť opravné INTRASTAT-SK hlásenie
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Ak spravodajská jednotka alebo jej zástupca zistí chybu v niektorom z odsekov 9 až 20 u odoslaného
hlásenia, vyplní opravné INTRASTAT-SK hlásenie:
a) ak sa pôvodná fakturovaná suma zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 15 000 EUR;
b) ak sa pôvodná čistá hmotnosť zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 500 kg;
c) ak sa pôvodné množstvo v dodatkových merných jednotkách zmenilo o 5 % alebo viac;
d) ak pri chybnom kóde tovaru, členskom štáte zaslania, členskom štáte určenia alebo krajine
pôvodu je v odseku 10 Fakturovaná suma uvedená suma vyššia alebo rovná ako 30 000 EUR;
e) ak pri ostatných chybných odsekoch je v odseku 10 Fakturovaná suma uvedená hodnota vyššia
alebo rovná ako 300 000 EUR.
Pozri Príloha 14 - Vzor opravného hlásenia.
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D.4.2
86

Spravodajská jednotka alebo jej zástupca môžu byť vyzvaní, aby predložili opravné hlásenie, ak
colný úrad nevykoná potrebné opravy iným spôsobom.

Spôsoby vykonávania opráv
Oprava jednotlivej položky
Opravné hlásenie, ktorým sa opravujú jednotlivé položky (t.j. jednotlivé „riadky“ hlásenia) sa vyplňuje
nasledovne:
a) v odseku 1 Spravodajská jednotka sa uvedú identifikačné údaje spravodajskej jednotky;
b) v odseku 2 Zástupca sa uvedú identifikačné údaje zástupcu, pokiaľ tento hlásenia predkladá
namiesto spravodajskej jednotky;
c) v odseku 3 Obdobie sa uvedie pôvodný kalendárny mesiac, na ktorý sa opravné hlásenie
vzťahuje;
d) v odseku 4 Formuláre sa v prvom pododseku uvedie poradové číslo formulára v rámci opravného
hlásenia, do druhého pododseku sa uvedie celkový počet vyplnených formulárov v opravnom
hlásení;
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e) v odseku 5 Celkový počet položiek sa uvedie počet opravovaných položiek;
f)

v odseku 6a) sa uvedie poradové číslo pôvodného hlásenia, ktoré je opravované;

g) v odseku 6b) sa uvedie poradové číslo opravného hlásenia (Spravodajská jednotka môže
opravovať to isté hlásenie niekoľkokrát);
h) v odseku 7 Poradové číslo položky sa uvedie pôvodné poradové číslo položky, ktorú opravuje;
i)

v odsekoch 9 až 20 sa uvedú správne hodnoty jednotlivých ukazovateľov;

j)

odseky 21 a 22 sa vyplnia štandardným spôsobom.

V takomto opravnom hlásení sa uvádzajú len chybné položky, t.j. neuvádzajú sa všetky položky
z pôvodného hlásenia.
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Zrušenie položky
Na zrušenie položky sa nevzťahujú limity uvedené vyššie (pozri časť D.4.1 Povinnosť predložiť
opravné INTRASTAT-SK hlásenie).
Ak je potrebné zrušiť niektorú položku na odoslanom hlásení (napr. z dôvodu jej chybného zaradenia
do sledovaného obdobia), opravné hlásenie sa vyplní nasledovným spôsobom:
a) v odseku 1 Spravodajská jednotka sa uvedú identifikačné údaje spravodajskej jednotky;
b) v odseku 2 Zástupca sa uvedú identifikačné údaje zástupcu, pokiaľ tento hlásenia predkladá
namiesto spravodajskej jednotky;
c) v odseku 3 Obdobie sa uvedie pôvodný kalendárny mesiac, na ktorý sa opravné hlásenie
vzťahuje;
d) v odseku 4 Formuláre sa v prvom pododseku uvedie poradové číslo formulára v rámci opravného
hlásenia, do druhého pododseku sa uvedie celkový počet vyplnených formulárov v opravnom
hlásení;
e) v odseku 5 Celkový počet položiek sa uvedie počet opravovaných položiek;
f)

v odseku 6a) sa uvedie poradové číslo pôvodného hlásenia, ktoré je opravované;

g) v odseku 6b) sa uvedie poradové číslo opravného hlásenia (Spravodajská jednotka môže
opravovať to isté hlásenie niekoľkokrát);
h) v odseku 7 Poradové číslo položky sa uvedie pôvodné poradové číslo položky, ktorá sa ruší;
i)

v odseku 9 Kód tovaru sa uvedie pôvodný kód tovaru;

j)

v odseku 10 Fakturovaná suma sa uvedie „0“;

k) odseky 8, 11 až 20 sa nevyplňujú;
l)
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odseky 21 a 22 sa vyplnia štandardným spôsobom.

Zrušenie celého hlásenia
Na zrušenie celého hlásenia sa nevzťahujú limity uvedené vyššie (pozri časť D.4.1 Povinnosť predložiť
opravné INTRASTAT-SK hlásenie).
V prípade, že spravodajská jednotka alebo jej zástupca chcú zrušiť celé odoslané hlásenie, vyplnia
opravné hlásenie nasledovne:
a) v odseku 1 Spravodajská jednotka sa uvedú identifikačné údaje spravodajskej jednotky;
b) v odseku 2 Zástupca sa uvedú identifikačné údaje zástupcu, pokiaľ tento hlásenia predkladá
namiesto spravodajskej jednotky;
c) v odseku 3 Obdobie sa uvedie pôvodný kalendárny mesiac, na ktorý sa opravné hlásenie
vzťahuje;
d) v odseku 4 Formuláre sa v prvom aj v druhom pododseku uvedie „1”;
e) v odseku 5 Celkový počet položiek sa uvedie „0“;
f)

v odseku 6a) sa uvedie poradové číslo pôvodného hlásenia, ktoré sa ruší;

g) v odseku 6b) sa uvedie poradové číslo opravného hlásenia;
h) odseky 7 až 20 sa nevyplňujú;
i)

odseky 21 a 22 sa vyplnia štandardným spôsobom.
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D.5
89

Príklady:
a)

Spravodajská jednotka predložila za mesiac máj 2 čiastkové hlásenia. Následne zistí, že za
dané obdobie mala predložiť nulové hlásenie. Predložené hlásenia musí zrušiť (pozri Príručku
pre spravodajské jednotky (ďalej príručka), časť D.4 Opravy hlásení, odsek 88) a predloží
nulové hlásenie (pozri príručku, odsek č. 46). Na nulovom hlásení v odseku 6a) uvedie
poradové číslo 3. S odstupom času zistí, že v sledovanom období máj má byť uvedená jedna
položka. Túto položku musí doplniť (pozri príručku, odsek č. 89). V odseku 6a) uvedie poradové
číslo 4, odsek 6b) nevypĺňa.

b)

Spravodajská jednotka predložila za mesiac jún 3 čiastkové hlásenia. V ďalšom sledovanom
období zistí, že na 2. čiastkovom hlásení predloženom za mesiac jún musí opraviť väčšinu
uvedených položiek. Môže sa rozhodnúť či predloží opravné hlásenie k hláseniu číslo 2 alebo
toto hlásenie celé zruší a následne predloží ďalšie čiastkové hlásenie, na ktorom budú uvedené
položky so správnymi hodnotami. V prípade, že sa rozhodne pre druhú možnosť, hlásenie číslo
2 zruší (pozri príručku, odsek č. 88) a predloží za mesiac jún ďalšie čiastkové hlásenie, ktoré
bude mať v odseku 6a) uvedené poradové číslo 4, odsek 6b) nevypĺňa.

Doplnenie položky
Doplnenie položiek
Spravodajská jednotka alebo jej zástupca doplnia chýbajúce položky v sledovanom období, bez
ohľadu na ich hodnotu, predložením ďalšieho čiastkového INTRASTAT-SK hlásenia za dané obdobie,
vyplneného štandardným spôsobom.
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E.

Špecifické transakcie

E.1

Triangulárny obchod

90

Za triangulárny obchod sa považuje taká transakcia, v ktorej aktívne vystupujú tri subjekty, pričom
každý môže byť usadený v inom členskom štáte. Triangulárny obchod je širší pojem ako trojstranný
obchod, ktorý používa legislatíva DPH,
Základným pravidlom je, že INTRASTAT-SK hlásenie sa predkladá podľa fyzického pohybu tovaru.
To znamená, že tovar, ktorý fyzicky nevstúpil na alebo neopustil územie Slovenskej republiky, nie je
predmetom INTRASTAT-SK hlásenia, pokiaľ v špeciálnych prípadoch nie je uvedené inak.
V rámci triangulárneho obchodu môže vzniknúť viacero prípadov, ktoré sú znázornené a popísané
nižšie.
Vysvetlivky: čierna šípka = pohyb faktúry, biela šípka = pohyb tovaru
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Bežný triangulárny obchod – prípad A)
Slovensko

Česko

Rakúsko

Slovenská firma kúpi tovar od dodávateľa v Rakúsku a následne ho predá do Česka, pričom
rakúskemu dodávateľovi dá pokyn, aby tovar odoslal priamo českému odberateľovi. Faktúra
nesleduje pohyb tovaru, tovar neprechádza Slovenskom. Slovenská firma nepredkladá INTRASTATSK hlásenie, nakoľko tovar nevstúpi na územie Slovenskej republiky.
91A

Bežný triangulárny obchod – prípad B)
Česko

Slovensko

Rakúsko

Slovenskej firme je dodaný tovar z Rakúska od rakúskeho dodávateľa, ale faktúru dostane od českej
firmy, ktorá vystupuje ako sprostredkovateľ. Slovenská firma predkladá hlásenie o prijatí tovaru, na
ktorom uvedie Rakúsko ako členský štát zaslania.

91B

Triangulárny obchod s nečlenskými krajinami EÚ – prípad A)

Slovensko

Rakúsko

Ukrajina

Slovenská firma kúpi tovar od dodávateľa v Rakúsku a následne ho predá firme na Ukrajine, pričom
rakúskemu dodávateľovi dá pokyn, aby tovar vyviezol priamo ukrajinskému odberateľovi. Faktúra
nesleduje pohyb tovaru, tovar neprechádza Slovenskom. Slovenská firma nepredkladá INTRASTATSK hlásenie, nakoľko tovar nevstúpi na územie Slovenskej republiky.
91C

Triangulárny obchod s nečlenskými krajinami EÚ – prípad B)

Česko

Slovensko

Ukrajina

Ukrajinská firma kúpi od slovenskej firmy tovar, ktorý následne predá do Česka. Tovar je odoslaný
priamo zo Slovenska do Česka. Slovenská firma odosielajúca tovar predkladá hlásenie o odoslaní
tovaru a ako členský štát uvedie Česko.
91D

Triangulárny obchod s nečlenskými krajinami EÚ – prípad C)

Slovensko

Česko

Ukrajina

Slovenská firma kúpi tovar na Ukrajine a následne ho predá do Česka, pričom tovar je vyvezený
z Ukrajiny do Česka. Bez ohľadu na to, kde budú vykonané dovozné colné formality slovenská firma
nepredkladá hlásenie INTRASTAT-SK.
91E

Triangulárny obchod medzi dvoma členskými štátmi EÚ – prípad A)
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Rakúsko

S1

S2

Slovensko
Slovenská firma S 1 kúpi tovar od slovenskej firmy S 2 , pričom jej dá pokyn, aby tovar odoslala do
Rakúska. Slovenská firma S 2 fakturuje tovar firme S 1 . Slovenská firma S 1 tovar následne fakturuje
rakúskej firme. Hlásenie o odoslaní tovaru predkladá slovenská firma S 1 v prípade, že uzavrela
zmluvu (nie prepravnú), ktorá viedla k odoslaniu tovaru. Inak hlásenie predkladá firma S 2 , ktorá tovar
odoslala.
91F

Triangulárny obchod medzi dvoma členskými štátmi EÚ – prípad B)

Rakúsko

S1

S2

Slovensko
Slovenská firma S 2 predáva tovar rakúskemu odberateľovi, ktorý dá pokyn, aby bol tovar priamo
dodaný inej slovenskej firme S 1 . Tovar fakturuje firma S 2 rakúskej firme. Pretože tovar neopustil
Slovensko, nie je predmetom hlásenia INTRASTAT-SK.
91G

Triangulárny obchod medzi dvoma členskými štátmi EÚ – prípad C)

Rakúsko

S1

S2

Slovensko
Slovenská firma S 2 nakúpi tovar u rakúskeho dodávateľa, ktorý si tento tovar objednal u inej
slovenskej firmy S 1 a zároveň jej dal pokyn, aby tovar dodala priamo firme S 2 . Rakúsky dodávateľ
tovar fakturuje slovenskej firme S 2 . Pretože tovar je stále na území Slovenska, nie je predmetom
hlásenia INTRASTAT-SK.
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91H

Triangulárny obchod medzi dvoma členskými štátmi EÚ – prípad D)

Rakúsko

S1

S2

Slovensko
Slovenskej firme S 2 je dodaný tovar priamo z Rakúska, ale fakturovaný je inou slovenskou firmou
S 1 . Hlásenie o prijatí tovaru predkladá slovenská firma S 1 v prípade, že uzavrela zmluvu (nie
prepravnú), ktorá viedla k prijatiu tovaru. Inak hlásenie predkladá firma S 2 , ktorá tovar prijala.
91I

Mnohostranné spracovanie
Sú to transakcie, pri ktorých sa tovar odosiela do jedného členského štátu, v ktorom sa podrobí
spracovateľským operáciám a následne je odoslaný kupujúcemu/odberateľovi v inom členskom
štáte. To znamená, že na rozdiel od bežného spracovania sa na pohybe tovaru zúčastňuje viac
subjektov. Pri bežnom spracovaní objednávateľ odošle tovar zmluvnému spracovateľovi a po
spracovaní mu je vrátený.

91J

Mnohostranné spracovanie – prípad A)
Rakúsko

Slovensko

Česko

Rakúska firma zašle tovar na spracovanie slovenskej firme, odkiaľ je tovar odoslaný kupujúcemu
do Česka. Rakúska firma má v tomto prípade povinnosť registrovať sa na Slovensku pre účely
DPH. Hlásenie o prijatí tovaru predloží rakúska firma so slovenským IČ DPH ako druh obchodu
uvedie kód 9/3. Slovenská firma odošle tovar po spracovaní do Česka. Hlásenie o odoslaní tovaru
predloží rakúska firma so slovenským IČ DPH, ako druh obchodu uvedie kód 1/1. Pri prijatí uvedie
hodnotu tovaru pred spracovaním a pri odoslaní k tejto hodnote pripočíta hodnotu spracovania.
91K

Mnohostranné spracovanie – prípad B)
Švajčiarsko

Slovensko
Česko
Vlastníkom tovaru na spracovanie je firma z nečlenskej krajiny EU – švajčiarska firma. Tovar je
dodaný slovenskej firme na spracovanie a po spracovaní je odoslaný kupujúcemu v Česku.
Slovenská firma fakturuje švajčiarskej firme spracovanie, zatiaľ čo švajčiarska firma fakturuje
českému odberateľovi hotové výrobky. Pohyb tovaru zo Švajčiarska do Slovenskej republiky
podlieha colným formalitám a môžu nastať nasledovné situácie:

j)
Tovar je v Slovenskej republike prepustený do voľného obehu. Stáva sa tovarom
spoločenstva a teda jeho dodanie do Česka je predmetom hlásenia o odoslaní tovaru. Hodnota
tovaru bude zodpovedať hodnote, deklarovanej pri prepustení tvaru do voľného obehu, ku ktorej sa
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pripočíta hodnota spracovania. V odseku druh obchodu sa uvedie kód 5/2. Hlásenie o prijatí tovaru
sa nepredkladá, lebo tovar je predmetom colného konania.
k)
Tovar je v Slovenskej republike prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku
alebo prepracovania pod colným dohľadom. Ak je v týchto režimoch odosielaný do Česka, nie je
predmetom hlásenia o odoslaní tovaru, nakoľko zostáva pod colným dohľadom.
91L

Mnohostranné spracovanie – prípad C)
Rakúsko

Slovensko

Švajčiarsko

Rakúska firma kúpi materiál od slovenskej firmy, ktorá ho ale musí poslať na spracovanie
švajčiarskej firme. Slovenská firma bude fakturovať rakúskej firme cenu materiálu a švajčiarska firma
bude fakturovať rakúskej firme cenu spracovania. Obchod medzi slovenskou firmou a rakúskou
firmou nie je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia, pretože nenastal pohyb tovaru medzi Rakúskom
a Slovenskom. Dodávka medzi slovenskou firmou a švajčiarskou firmou nie je predmetom hlásenia
o odoslaní tovaru za podmienky, že vývozné colné formality sa uskutočnia v Slovenskej republike. Ak
sa tieto formality uskutočnia v inom členskom štáte, pôjde o nepriamy vývoz a odoslanie do tohto
členského štátu bude predmetom hlásenia o odoslaní tovaru. V odseku Druh obchodu sa uvedie kód
9/2.
91M

Mnohostranné spracovanie – prípad D)
Rakúsko

S1

S2

Slovensko

Rakúska firma kúpi materiál od slovenskej firmy S 1 , ktorej dá pokyn aby ho poslala na spracovanie
slovenskej firme S 2 . Firma S 1 bude fakturovať rakúskej firme cenu materiálu a firma S 2 bude
fakturovať rakúskej firme cenu spracovania. Dodávka medzi slovenskými firmami S 1 a S 2 nie je
predmetom INTRASTAT-SK hlásenia, lebo tovar neopustil územie Slovenskej republiky. Slovenská
firma S 2 odošle tovar po spracovaní do Rakúska. Firma S 1 predloží hlásenie o odoslaní tovaru,
v prípade, že uzavrela zmluvu (nie prepravnú), ktorá viedla k odoslaniu tovaru. Inak hlásenie
predkladá firma S 2 , ktorá tovar odoslala. V odseku Fakturovaná suma sa uvedie hodnota tovaru,
ktorá zodpovedá hodnote materiálu plus hodnote pridanej spracovaním. V odseku Druh obchodu
sa uvedie kód 1/1.
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91N

Mnohostranné spracovanie – prípad E)
Rakúsko

S1

S2

Slovensko

Rakúska firma zašle materiál na spracovanie slovenskej firme S 1 . Tá ho po spracovaní zašle inej
slovenskej firme S 2 na ďalšie spracovanie. Firma S 2 ho potom odošle späť rakúskej firme. Slovenské
firmy S 1 a S 2 zašlú každá faktúru rakúskej firme za vykonané spracovanie. Slovenská firma S 1
predkladá hlásenie o prijatí tovaru pri dodaní materiálu, v odseku Druh obchodu uvedie kód 4/1.
Firma S 1 nepredkladá INTRASTAT-SK hlásenie po spracovaní tovaru. Pohyb tovaru medzi S 1 a S 2
je domáca operácia. Slovenská firma S 2 predkladá hlásenie o odoslaní tovaru, pričom hodnota
tovaru zodpovedá hodnote tovaru pri prijatí, ku ktorej sa pripočíta celková hodnota pridaná
spracovaním (vrátane spracovania vykonaného firmou S 1 ). V odseku Druh obchodu uvedie kód 5/1.
Firma S 2 môže mať problém vykázať výšku hodnoty pridanú spracovaním slovenskou firmou S 1 ,
pretože ju nepozná, preto ju odhadne.
91O

Mnohostranné spracovanie – prípad F)
Rakúsko

S1

S2

Slovensko

Rakúska firma pošle slovenskej firme S 1 tovar na spracovanie, pričom firma S 2 vykoná pre firmu S 1
dodatočné spracovanie. Firma S 2 po spracovaní odošle tovar priamo rakúskej firme. Firma S 2 je
subdodávateľom firmy S 1 a vôbec nekomunikuje s rakúskou firmou. Firma S 1 predkladá
INTRASTAT-SK hlásenia tak na prijatí ako aj na odoslaní, pretože uzavrela zmluvu (nie prepravnú),
ktorá viedla tak k prijatiu ako aj odoslaniu tovaru. Na hlásení o odoslaní tovaru uvedie firma S 1
hodnotu tovaru zodpovedajúcu hodnote tovaru pri prijatí, ku ktorej sa pripočíta celková hodnota
pridaná spracovaním (vrátane spracovania vykonaného firmou S 2 ). Pri prijatí sa uvedie v odseku
Druh obchodu kód 4/1, pri odoslaní kód 5/1.

26

E.2

Nepriamy vývoz a nepriamy dovoz

91P

Nepriamy vývoz je transakcia, pri ktorej je tovar vyvážaný zo Slovenskej republiky do nečlenského
štátu cez iný členský štát, kde sa uskutočnia vývozné colné formality.

92

V prípade nepriameho vývozu hlásenie o odoslaní tovaru predkladá slovenský predávajúci alebo
odosielateľ, ak je spravodajskou jednotkou. V odseku 18 Druh obchodu uvedie kód 9/2.

92A

Nepriamy dovoz je transakcia pri ktorej je tovar dovážaný z nečlenského štátu do Slovenskej
republiky, pričom dovozné colné formality sa uskutočnia v inom členskom štáte.

92B

Pri nepriamom dovoze, hlásenie o prijatí tovaru predkladá slovenský kupujúci alebo prijímateľ, ak je
spravodajskou jednotkou. V odseku 18 Druh obchodu uvedie kód 9/2.

93

Príklady:
a) Slovenská firma vyváža tovar do Spojených štátov. Tovar je nasmerovaný do Spojených štátov
cez prístav Hamburg, kde sa uskutočnia aj colné formality. Slovenská firma predloží hlásenie o
odoslaní tovaru, v ktorom bude Nemecko uvedené ako členský štát určenia. Firma
uskutočňujúca colné formality v Nemecku predloží v tomto členskom štáte hlásenie o prijatí
podľa pravidiel platných v Nemecku.
b) Slovenská firma dováža tovar z Japonska. Tovar je nasmerovaný z Japonska do Nemecka, kde
sa uskutočnia dovozné colné formality a následne je tovar odoslaný z Nemecka na Slovensko.
Nakoľko sa už jedná o tovar so štatútom spoločenstva, slovenská firma predloží hlásenie
o prijatí tovaru, ako členský štát zaslania uvedie Nemecko, krajina pôvodu bude Japonsko.
Keďže ide o tovar podliehajúci legislatíve DPH, bude v odseku „fakturovaná suma“ uvedená
hodnota tovaru určená pre daňové účely (základ DPH pri nadobudnutí tovaru).

D.3
94

Dobropisy
Dobropisy vzťahujúce sa na zľavy, rabaty a navýšenia nie sú predmetom INTRASTAT-SK hlásenia,
pokiaľ sa týkajú viacerých sledovaných období (napr. ročné množstevné rabaty).
Dobropisy vydané ako oprava pôvodného dokladu sa z hľadiska systému INTRASTAT-SK považujú
za opravu už deklarovanej fakturovanej sumy.
Spravodajská jednotka má povinnosť predložiť opravné hlásenie, ak sa pôvodná fakturovaná suma
zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 15 000 EUR. Opravné hlásenie vyplní spôsobom
uvedeným v časti Spôsoby vykonávania opráv.

95

Ak je na dobropise uvedená iba celková suma za všetky fakturované položky uvedené na pôvodnej
faktúre/faktúrach, spravodajská jednotka opraví tie položky pôvodnej faktúry/faktúr, u ktorých sa
pôvodná fakturovaná suma pre jednotlivú položku zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne
o 15 000 EUR.

96

Príklad:
Pôvodná faktúra č. 1234
Por. č.
1
2
3
4
5
6
Spolu

Tovar
Hrušky
Pomaranče
Citróny
Jablká
Melóny
Slivky

Dobropis k faktúre č. 1234
Fakturovaná suma –54 000 EUR

Fakturovaná suma
20 000 EUR
90 000 EUR
30 000 EUR
100 000 EUR
10 000 EUR
20 000 EUR
270 000 EUR

Výpočty:
% zmena - 20.0 % ( = -54 000 / 270 000)
Upravená celková fakturovaná suma 216 000 ( = 270 000 –54 000 )

Por. č.
1
2
3
4
5
6

Tovar
Hrušky
Pomaranče
Citróny
Jablká
Melóny
Slivky

Fakturovaná suma
20 000 €
90 000 €
30 000 €
100 000 €
10 000 €
20 000 €

Zmena (20%) Upravená suma
4 000 €
16 000 €
18 000 €
72 000 €
6 000 €
24 000 €
20 000 €
80 000 €
2 000 €
8 000 €
4 000 €
16 000 €

Pri pomarančoch predstavuje zmena fakturovanej sumy 18 000 EUR, pri jablkách je to 20 000
EUR (a zároveň zmena predstavuje 20%), tzn. spravodajská jednotka predloží opravné
hlásenie, na ktorom uvedie tieto dve položky so správnymi hodnotami. Ostatné položky
neopravuje nakoľko zmena fakturovanej sumy je nižšia ako 15 000 EUR.
97

E.4
98

Ak je dobropis vydaný v súvislosti s vrátením tovaru (kvôli poškodeniu, nedostatočnej kvalite a pod.),
takáto transakcia je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia, pretože tovar fyzicky opustí, resp. vstúpi
na územie Slovenskej republiky. Spravodajská jednotka uvedie v odseku 18 Druh obchodu kód 2/1.

Leasing a prenájom
Leasing je prenájom hnuteľného alebo nehnuteľného majetku (aktív) na vopred dohodnutú dobu a
za vopred dohodnuté nájomné. Je jednou z foriem financovania investícií, pričom nájomca
pravidelnými splátkami platí za právo užívať majetok, majiteľom ktorého je leasingová spoločnosť
(prenajímateľ). Prenajímateľom okrem leasingovej spoločnosti môžu byť priamo i výrobcovia a
obchodníci. Medzi leasingovou spoločnosťou a nájomcom je uzatvorená leasingová zmluva. Pri
zahraničnom leasingu má nájomca sídlo v jednom a prenajímateľ v inom štáte. Jednou z
modifikovaných foriem zahraničného leasingu je i forma, pri ktorej leasing sprostredkuje spoločnosť v
treťom štáte.
Zohľadnením kritéria práva odkúpenia, resp. neodkúpenia prenajatého majetku na konci
leasingového zmluvného vzťahu nájomcom sa leasing člení na 2 základné skupiny:
 operatívny leasing,
 finančný leasing.

99

Od leasingu je potrebné odlíšiť nájom vecí podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka v platnom
znení. Ustanovenia sú všeobecné a platia pre všetky druhy nájmu. Nájom však nevystihuje
ekonomickú podstatu leasingu napriek tomu, že:
 niektorými charakteristikami pripomína operatívny leasing,
 nájomná zmluva upravená Občianskym zákonníkom je základom pre úpravu operatívneho
leasingu.

100

Finančný leasing možno z ekonomického hľadiska definovať ako prenájom majetku na dlhšie
obdobie, pri ktorom nájomca platí prenajímateľovi počas dohodnutého obdobia zmluvou stanovené
leasingové splátky ako náhradu za voľné používanie predmetu prenájmu, pričom doba prenájmu
zodpovedá podstatnej časti životnosti predmetu leasingu. Investičné riziko nesie nájomca.
Leasingový vzťah v zásade končí odkúpením predmetu leasingu nájomcom. Finančný leasing je
zabezpečovaný prostredníctvom špecializovaných leasingových spoločností. Predmetný leasingový
vzťah je trojstranný. Ide o vzťah výrobcu (resp. obchodníka), leasingovej spoločnosti (prenajímateľa)
a leasingového užívateľa (nájomcu).
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101

Operatívny leasing možno z ekonomického hľadiska definovať ako prenájom majetku väčšinou na
dobu kratšiu ako je životnosť predmetu leasingu. Predmet leasingu je vo vlastníctve leasingovej
spoločnosti, ktorá zabezpečuje jeho údržbu a opravy.
Po skončení leasingovej zmluvy zostáva predmet leasingu v zásade majetkom prenajímateľa.
Nájomca nemá právo na kúpu predmetu leasingu, čo znamená, že nedochádza k zmene vlastníctva
predmetu leasingu. Po vrátení predmetu leasingu nájomcom zvyčajne nasleduje jeho prenájom
inému subjektu. Odstúpenie od zmluvy pri tomto druhu leasingu nebýva spojené s uplatnením
sankcií. Využíva sa predovšetkým pri krátkodobom prenájme, vtedy, ak nájomca nemá záujem o
vlastníctvo predmetu leasingu alebo ak rieši problém sezónnosti niektorých potrieb. Účastníkmi tejto
formy leasingu sú prenajímateľ a nájomca. Je to leasing, ktorý nespĺňa podmienky finančného
leasingu.

102

Tovary prijímané a odosielané v rámci operatívneho leasingu a nájmu, na dobu kratšiu ako 24
mesiacov, nie sú predmetom hlásenia INTRASTAT-SK. Ak budú tieto tovary prijaté alebo odoslané
na dobu dlhšiu ako 24 mesiacov, na hlásení sa uvedú, druh obchodu bude kód 9/1.

103

Tovary prijímané a odosielané v rámci finančného leasingu sú predmetom hlásenia INTRASTATSK.
Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom je tovar prijatý (nájomcom) alebo odoslaný
(nájomcovi), t.j. začiatok nájomného vzťahu.
Do odseku 10 Fakturovaná suma sa uv,edie hodnota tovaru, ktorá zodpovedá súčtu všetkých
splátok, vrátane akontácie a odkupnej sumy, očisteného od obchodnej marže.
V odseku 18 Druh obchodu spravodajská jednotka uvedie kód 1/4.

E.5

Spracovanie a opravy

104

Tovar spoločenstva odoslaný z jedného členského štátu do iného členského štátu za účelom
spracovania alebo prepracovania, rovnako ako tovar, ktorý sa vracia späť do členského štátu
odoslania po takýchto operáciách, je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia. Ide o transakcie, pri
ktorých nedochádza k zmene vlastníctva. V systéme INTRASTAT-SK sú transakcie s prevodom
vlastníctva považované za priamu kúpu/predaj.

105

Hodnota tovaru vstupujúceho alebo opúšťajúceho územie Slovenskej republiky za účelom
spracovania uvádzaná na INTRASTAT-SK hlásení zodpovedá hodnote, ktorá by sa bola fakturovala
v prípade nákupu alebo predaja. Je to zvyčajne trhová cena tovaru.

106

Hodnota tovaru vstupujúceho alebo opúšťajúceho územie Slovenskej republiky po skončení
spracovania uvádzaná na INTRASTAT-SK hlásení sa určí ako súčet hodnoty uvedenej na
INTRASTAT-SK hlásení pred operáciou a hodnoty operácie, vrátane pridaného materiálu.

107

Príklad:
Francúzsky výrobca odevov pošle látku slovenskému výrobcovi, ktorý z nej ušije obleky. Hodnota
látky je 15 000 EUR a hodnota ušitia je 5 000 EUR, teda hodnota oblekov je 20 000 EUR. Slovenský
výrobca predloží hlásenie o prijatí tovaru, na ktorom uvedie ako fakturovanú sumu hodnotu 15 000
EUR. Na hlásení o odoslaní tovaru bude deklarovať obleky a ako fakturovanú sumu uvedie hodnotu
20 000 EUR.

108A

Pre uvedenie kódu druhu obchodu je rozhodujúce, či tovar na spracovanie sa má alebo nemá po
spracovaní vrátiť do pôvodného členského štátu, z ktorého bol odoslaný (pôvodný členský štát).
Pri prijatí alebo odoslaní tovaru za účelom spracovania, ktorý sa má vrátiť do pôvodného
členského štátu, sa v odseku 18 Druh obchodu uvedie kód 4/1.
Pri prijatí alebo odoslaní tovaru za účelom spracovania, ktorý sa nemá vrátiť do pôvodného
členského štátu, sa v odseku 18 Druh obchodu uvedie kód 4/2.

108B

Pri prijatí alebo odoslaní tovaru po skončení spracovania, ktorý sa vracia do pôvodného
členského štátu, sa v odseku 18 Druh obchodu uvedie kód 5/1.
Pri prijatí alebo odoslaní tovaru po skončení spracovania, ktorý sa nevracia do pôvodného
členského štátu, sa v odseku 18 Druh obchodu uvedie kód 5/2.
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109

Oprava tovaru (vrátane údržby) predstavuje činnosť, ktorá je spojená s obnovením pôvodnej funkcie
alebo stavu tovaru. Cieľom operácie je udržať tovar v prevádzke. Oprava môže zahrňovať určitú
prestavbu alebo zlepšenia, ale nijako nemení chrakter tovaru.

109A

Pri prijatí alebo odoslaní tovaru po uskutočnení platenej opravy sa v odseku 10 Fakturovaná suma
uvedie len cena opravy, t.j. zaplatená alebo prijatá čiastka vrátane ceny vymenených častí, atď.
Pri prijatí alebo odoslaní tovaru po uskutočnení platenej opravy sa v odseku 18 Druh obchodu
uvedie kód 6/2.
Pri prijatí alebo odoslaní tovaru po oprave sa v odseku 9 Kód tovaru uvedie kód 9960 a prvé 4
miesta kódu podpoložky kombinovanej nomenklatúry opravovaného tovaru. Pokiaľ má spravodajská
jednotka zjednodušenú povinnosť, prijatie alebo odoslanie tovaru po oprave nesmie byť kumulované
pod kód 9950 00 00, ale musí sa uviesť samostatne.

109B

Prijatie alebo odoslanie tovaru na akúkoľvek opravu, ako aj prijatie a odoslanie tovaru po
bezplatnej oprave sa na hlásení INTRASTAT-SK neuvádza.

111

Ak spravodajská jednotka tovar na spracovanie kúpi, aby ho prepracovala alebo s ním ďalej
nakladala na svoj účet, takáto transakcia sa považuje za normálny nákup. V odseku 18 Druh
obchodu sa uvedie kód 1/1.

E.6

Vrátenie a náhrada tovaru

112

Vrátenie tovaru a náhrada tovaru sú transakcie podliehajúce INTRASTAT-SK hláseniu. Hlásenie sa
predkladá podľa smeru, v ktorom je tovar odoslaný, t.j.
a)
tovar vrátený z iného členského štátu ako prijatie,
b)
tovar, ktorý sa vracia do iného členského štátu, ako odoslanie,
c)
náhradný tovar z iného členského štátu ako prijatie,
d)
náhradný tovar do iného členského štátu ako odoslanie.

113

Hodnota vráteného tovaru sa určí ako hodnota, ktorá sa pôvodne fakturovala.
Hodnota náhradného tovaru zodpovedá hodnote, ktorá by sa bola fakturovala v prípade nákupu
alebo predaja. Je to zvyčajne trhová cena tovaru.

114

V odseku 18 Druh obchodu sa uvedie kód 2/1 pre vrátenie tovaru, kód 2/2 pre náhradu tovaru za
vrátený tovar a kód 2/3 pre náhradu tovaru, ktorý nebol vrátený.

115

Ak sa vracia tovar, ktorý bol zaznamenaný pod inými kódmi v odseku 18 Druh obchodu ako 1/1, 1/2,
1/3 alebo 1/4, späť dodávateľovi, na INTRASTAT-SK hlásenie sa uvedie pôvodný kód z odseku 18
Druh obchodu.

116

Príklad:
Slovenský výrobca nábytku dostal od svojho nemeckého partnera 1 000 m poťahovej látky. Túto
použije pri výrobe sedacích súprav objednaných nemeckým partnerom.Tovar je predmetom hlásenia
o prijatí tovaru, pričom v odseku 18 Druh obchodu sa uvedie kód 4/1, keďže ide o spracovateľskú
operáciu. Slovenský výrobca spotrebuje 650 m poťahovej látky a zostávajúcu časť (350 m) vráti
nemeckému partnerovi. Táto operácia je predmetom hlásenia o odoslaní tovaru, pričom sa v odseku
18 Druh obchodu uvedie kód 4/1.

E.7 Konsignačný sklad a „Call off“ sklad
116A

Komisionárska operácia je obmena obvyklého nákupu/predaja, keď subjekt A - komitent poverí
subjekt B - komisionára, aby vyhľadal kupujúceho C. Subjekt B koná vo svojom mene a na cudzí
účet. Odmenou subjektu B je provízia, ktorou je spravidla rozdiel ceny, ktorú komisionár platí
komitentovi, a ceny , ktorú fakturuje konečnému kupujúcemu C.
V praxi existuje veľmi veľa variantov komisionárskych operácii. Pre systém INTRASTAT-SK je
rozhodujúce, aby na činnosť komisionára nadväzoval priamo pohyb tovaru. Povinnosť predkladať
hlásenia kopíruje povinnosti nadobúdateľa tovaru, resp. dodávateľa tovaru do iného členského štátu
z pohľadu DPH.

30

116B

Ak je komitent osoba registrovaná pre DPH v inom členskom štáte a transakcia je nadobudnutím
tovaru v tuzemsku z iného členského štátu z hľadiska DPH, takáto transakcia je považovaná za
prijatie a je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia.

116C

Ak je komitent osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike a transakcia je dodaním tovaru
z tuzemska do iného členského štátu z hľadiska DPH, takáto transakcia je odoslaním tovaru a je
predmetom INTRASTAT-SK hlásenia.

116D

Konsignačný sklad
Zásoba tovaru vo vlastníctve subjektu A je umiestnená v priestoroch subjektu B – majiteľa
konsignačného skladu, pričom tovar umiestnený v sklade je určený na dodanie subjektu C – dopredu
neznámemu budúcemu odberateľovi.
Rovnako ako pri komisionárskej operácii aj v konsignačnom sklade povinnosť predkladať hlásenia
kopíruje povinnosti, ktoré subjektom vznikajú podľa zákona o DPH.
Prijatie: Povinnosť predkladať hlásenia o prijatí tovaru vznikne subjektu, pre ktorého je transakcia
nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Sledovaným obdobím je kalendárny
mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Fakturovaná suma sa rovná základu dane, ktorý sa má
určiť pre účely DPH. V odseku 18 Druh obchodu sa uvedie kód 9/3 pokiaľ ide z daňového hľadiska
o premiestnenie tovaru (nadobúdateľom je subjekt A registrovaný pre DPH v SR). Ak je
nadobúdateľom majiteľ konsignačného skladu (subjekt B/komitent), v odseku 18 Druh obchodu sa
uvedie kód 1/2.
Odoslanie: Hlásenie o odoslaní tovaru predkladá subjekt A, pre ktorého je transakcia dodaním
tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného Zákona o DPH. Sledovaným obdobím je
kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Fakturovaná suma sa rovná základu dane,
ktorý by sa určil pre účely DPH. V odseku 18 Druh obchodu sa uvedie kód 9/3, pokiaľ ide z pohľadu
DPH o premiestnenie tovaru subjektom A (majiteľom tovaru) do iného členského štátu. Ak v inom
členskom štáte je nadobúdateľom majiteľ konsignačného skladu (komitent/subjekt B), potom
v odseku 18 Druh obchodu sa uvedie kód 1/2.

116E

„Call off“ sklad
Sklad typu „call-off“ je sklad, v ktorom je uskladnený tovar vo vlastníctve zahraničnej osoby (subjekt
A), a tento tovar je určený pre jedného vopred známeho odberateľa (subjekt C). V praxi je obvykle
majiteľ skladu súčasne odberateľom, resp. kupujúcim.
Rovnako ako pri komisionárskej operácii, konsignačnom sklade aj pri tzv. call off sklade povinnosť
predkladať hlásenia kopíruje povinnosti, ktoré subjektom vznikajú podľa zákona o DPH.
Prijatie: Hlásenie o prijatí tovaru predkladá jediný vopred známy odberateľ. Sledovaným obdobím je
kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Fakturovaná suma sa rovná základu dane,
ktorý sa má určiť pre účely DPH. V odseku 18 Druh obchodu sa uvedie kód 1/2.
Odoslanie: Hlásenie o odoslaní tovaru predkladá subjekt A Sledovaným obdobím je kalendárny
mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Fakturovaná suma sa rovná základu dane, ktorý by sa
určil pre účely DPH. V odseku 18 Druh obchodu sa uvedie kód 1/2.

116F

Príklad:
Od rakúskeho dodávateľa je dovezený tovar na sklad v Slovenskej republike. Tento tovar je určený
jednému vopred známemu odberateľovi (registrovaný pre DPH). Odberateľ uzavrel dohodu
s rakúskym dodávateľom, že po mesiaci mu bude zasielať hlásenia o úbytku tovaru. Dodávateľ
následne vystaví faktúru. Takáto transakcia je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia o prijatí tovaru.
Sklad je typu „call off“. Hlásenie o prijatí tovaru predkladá odberateľ. Sledovaným obdobím je
kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Fakturovaná suma sa rovná základu dane,
ktorý sa má určiť pre účely DPH. V odseku 18 Druh obchodu sa uvedie kód 1/2.
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E.8

Inštalácia a montáž

116G

Tovar dodaný s montážou a inštaláciou je predmetom hlásenia INTRASTAT-SK.
Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.
V odseku 10 Fakturovaná suma sa uvedie hodnota tovaru bez hodnoty inštalácie a montáže.

116H

Ak je tovar s montážou a inštaláciou dodaný v rozloženom stave počas niekoľkých sledovaných
období z obchodných alebo prepravných dôvodov, použije sa pravidlo pre rozložené zásielky (pozri
Rozložené zásielky).

F.
F.1
117

Osobitné prípady
Priemyselné zariadenia
Priemyselné zariadenie je kombinácia strojov, náradia, prístrojov, zariadení, nástrojov a materiálov,
ktoré spolu tvoria veľkokapacitné stacionárne jednotky, ktoré vyrábajú tovary alebo poskytujú služby.
Komponent znamená dodávku pre priemyselné zariadenie, pozostávajúcu z tovarov, pričom všetky
tieto tovary patria pod tú istú kapitolu kombinovanej nomenklatúry.

118

Štatistický úrad SR môže na žiadosť spravodajskej jednotky povoliť zjednodušený postup pri
vyplňovaní INTRASTAT-SK hlásenia o kompletnom priemyselnom zariadení, ktorého celková
hodnota je v prípade nového priemyselného zariadenia vyššia ako 3 000 000 EUR.
Celková hodnota priemyselného zariadenia sa vypočíta ako súčet hodnôt všetkých komponentov
definovaných vyššie, pričom sa použije fakturovaná suma jednotlivých komponentov. Keď nie je
možné použiť fakturovanú sumu, použije sa hodnota, ktorá by sa fakturovala v prípade akéhokoľvek
nákupu alebo predaja.

119

Spravodajská jednotka vo svojej písomnej žiadosti uvedie:
a) celkovú hodnotu kompletného priemyselného zariadenia,
b) zoznam komponentov s uvedením príslušných kapitol kombinovanej nomenklatúry a hodnôt
týchto komponentov,
c) členský štát určenia, resp. zaslania.

120

Spravodajská jednotka, ktorá má povolené použitie zjednodušeného postupu, predloží INTRASTATSK hlásenie, v ktorom:
a) vyplní odseky 1 až 7 a odseky 21 a 22 štandardným spôsobom,
b) v odseku 9 Kód tovaru uvedie kód zostavený nasledovne:


prvé štyri číselné znaky sú 9880;



piaty a šiesty číselný znak zodpovedá kapitole kombinovanej nomenklatúry, pod ktorú tovar
z komponentu patrí;



siedmi a ôsmy číselný znak je nula,

c) v odseku 10 Fakturovaná suma uvedie hodnotu tovaru definovanú v texte č. 65
d) pri odoslaní v odseku 11 Členský štát určenia uvedie príslušný kód,
e) pri prijatí v odseku 12 Členský štát zaslania uvedie príslušný kód.
Ostatné odseky sa nevypĺňajú.

F.2

Rozložené zásielky

121

Rozložené zásielky znamenajú dodávku komponentov kompletného zariadenia v nezloženom alebo
rozloženom stave, ktoré boli dodané počas viac ako jedného sledovaného obdobia z obchodných
dôvodov alebo dôvodov súvisiacich s dopravou.

122

Spravodajská jednotka predloží INTRASTAT-SK hlásenie iba raz, a to v mesiaci, v ktorom bola
prijatá alebo odoslaná posledná zásielka. V hlásení uvedie celkovú hodnotu zloženého tovaru
s príslušným kódom podpoložky kombinovanej nomenklatúry pre tento tovar.

123

Príklad:
Spravodajská jednotka dodala svojmu partnerovi v Nemecku destilačnú kolónu. Aby ju bolo možné
prepraviť, musela byť rozložená na niekoľko samostatných častí. Časť zásielky bola prepravená
v júni a zvyšná časť v júli. V júni spravodajská jednotka nepredkladá hlásenie o odoslaní tovaru za
odoslanú časť zásielky. Avšak v júli predloží hlásenie, na ktorom uvedie celkovú hodnotu destilačnej
kolóny.

F.3
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F.4

Vojenský tovar
Pri tovare určenom na vojenské použitie, ktorý je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia a zároveň je
utajovanou skutočnosťou, spravodajská jednotka:
a) vyplní odseky 1 až 7 a odseky 21 a 22 štandardným spôsobom,
b) v odseku 9 Kód tovaru uvedie kód 9950 00 00,
c) v odseku 10 Fakturovaná suma uvedie hodnotu tovaru definovanú v texte č. 65,
d) pri odoslaní v odseku 11 Členský štát určenia uvedie kód QY,
e) pri prijatí v odseku 12 Členský štát zaslania uvedie kód QY.
Ostatné odseky sa nevyplňujú.

Plavidlá a lietadlá

125

Postup uvedený v tejto časti sa uplatní na plavidlá upravené na námornú plavbu v súlade s kapitolou
89 KN, ťažné lode, vojnové lode a plávajúce zariadenia.

126

Rovnako sa uplatní postup z tejto časti na lietadlá, pod ktorými treba rozumieť letúne zaradené pod
položku 8802 30 a 8802 40 kombinovanej nomenklatúry.

127

Povinnosť zahrnúť transakciu do hlásenia INTRASTAT-SK vzniká pri prevode ekonomického
vlastníctva plavidla alebo lietadla zo zdaniteľnej osoby so sídlom v inom členskom štáte na
zdaniteľnú osobu v tuzemsku (prijatie) a pri prevode ekonomického vlastníctva plavidla alebo
lietadla zdaniteľnou osobou so sídlom v tuzemsku na zdaniteľnú osobu so sídlom v inom členskom
štáte (odoslanie). Samotné plavidlo alebo lietadlo pritom nemusí opustiť členský štát, v ktorom sa
fyzicky nachádza.

128

Ekonomické vlastníctvo znamená právo zdaniteľnej osoby uplatňovať si nárok na výnosy
z používania plavidla alebo lietadla v ekonomických aktivitách a súčasne prijať riziká, ktoré sú s tým
spojené. Právna forma tohto vzťahu nie je rozhodujúca. Podmienkou je, aby jedna z osôb, ktoré do
takéhoto vzťahu vstupujú, mala sídlo v Slovenskej republike a druhá v inom členskom štáte.
Typickým príkladom, pri ktorom prichádza k zmene ekonomického vlastníctva, je finančný leasing.

129

Ak ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla prechádza z osoby usadenej v inom členskom
štáte na osobu usadenú v Slovenskej republike, ide o prijatie a členským štátom zaslania je členský
štát, v ktorom je usadená osoba, z ktorej prechádza ekonomické vlastníctvo na osobu usadenú
v Slovenskej republike.

130

V prípade nového plavidla alebo lietadla vyrobeného v inom členskom štáte sa za prijatie považuje
transakcia, keď osoba usadená v Slovenskej republike nadobudne právo nárokovať si výnosy
a znáša riziká z ich prevádzky ako prvý vlastník novej lode alebo lietadla. Členský štát, v ktorom boli
loď alebo lietadlo vyrobené, bude na hlásení o prijatí tovaru uvedený ako členský štát zaslania.
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131

Ak ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla prechádza z osoby usadenej v Slovenskej
republike na osobu usadenú v inom členskom štáte, takáto transakcia je považovaná za odoslanie.
Členským štátom určenia je členský štát, v ktorom je usadená osoba, na ktorú prechádza
ekonomické vlastníctvo lode alebo lietadla.

132

Plavidlo alebo lietadlo vyrobené v Slovenskej republike je predmetom hlásenia o odoslaní tovaru
v prípade, ak nadobudne právo nárokovať si výnosy a znáša riziká osoba usadená v inom členskom
štáte. Tento štát je považovaný za členský štát určenia.

133

Osoba usadená v Slovenskej republike, z ktorej alebo na ktorú prechádza ekonomické vlastníctvo
plavidla alebo lietadla, alebo spravodajská jednotka, ktorá vyrobila nové plavidlo alebo lietadlo vyplní
INTRASTAT-SK hlásenie štandardným spôsobom s úpravami uvedenými v nasledujúcich odsekoch.
Sledovaným obdobím bude kalendárny mesiac, v ktorom bol uskutočnený prevod ekonomického
vlastníctva.

133A

Ak prichádza k zmene ekonomického vlastníctva plavidla alebo lietadla, v odseku 10 Fakturovaná
suma sa uvedie celková hodnota, ktorá by bola fakturovaná v prípade predaja alebo nákupu celého
plavidla alebo lietadla bez nákladov na dopravu a poistenie.

134

Plavidlá a lietadlá vstupujúce alebo opúšťajúce územie Slovenskej republiky za účelom
spracovania na základe zmluvy sú rovnako predmetom INTRASTAT-SK hlásenia. Ide však len
o spracovanie, pri ktorom spracovateľ plavidlo alebo lietadlo nenakúpi. Ak spracovateľ nadobudne
vlastnícke právo k lodi alebo k lietadlu, ale pritom si neuplatňuje ekonomické vlastníctvo, táto
spravodajská jednotka postupuje podľa všeobecných pravidiel pre systém INTRASTAT-SK. V tomto
prípade nepôjde o špecifický pohyb.
V odseku 18 Druh obchodu sa uvedie pre operácie pred spracovaním kód 4/1 alebo 4/2, ak sa tovar
vráti do pôvodného štátu zaslania. Pre operácie po spracovaní sa uvedie jeden z kódov kód 5/1
alebo 5/2, ak sa tovar vracia do pôvodného štátu zaslania.
Hodnota uvedená v odseku 10 Fakturovaná suma pri operáciách po spracovaní je súčtom hodnoty
uvedenej v tomto odseku pred spracovaním (pozri ods. 133A) a hodnoty spracovateľskej operácie
vrátane pridaného materiálu.
Štátom zaslania pri prijatí plavidla alebo lietadla na spracovanie v tuzemsku je členský štát,
v ktorom je usadená osoba uplatňujúca si ekonomické vlastníctvo (nárok na výnos a riziká) . Pri
odoslaní na spracovanie je členským štátom určenia členský štát, v ktorom sa vykonáva
spracovanie na základe zmluvy.

135

Množstvo (odsek 16 čistá hmotnosť) plavidiel (podpoložky KN č. 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30
10, 8901 90 10, 8902 00 12) sa vyjadruje počtom kusov.
Množstvo lietadiel (odsek 16 čistá hmotnosť) rovnako ako doplnkové merné jednotky (odsek odsek
17) sa vyjadria štandardným spôsobom.

F.5

Tovary dodávané na palubu lodí a lietadiel

136

Dodávka tovaru na palubu lodí a lietadiel znamená dodávku produktov pre posádku a cestujúcich
a pre prevádzku motorov, strojov a iných zariadení lodí alebo lietadiel.

137

Lode a lietadlá sa považujú za lode a lietadlá patriace tomu členskému štátu, v ktorom je usadená
zdaniteľná osoba uplatňujúca si ekonomické vlastníctvo lode alebo lietadla.

139

Tovary dodávané slovenským lodiam a lietadlám v prístavoch a na letiskách iných členských štátov
nie sú predmetom hlásenia INTRASTAT-SK.

140

Akékoľvek dodanie zásob a dodávok pre lode a lietadlá z iného členského štátu umiestnených
v slovenských prístavoch a letiskách za predpokladu, že ide o tovar spoločenstva, je považované za
odoslanie.

141

Dodávatelia zásob a dodávok a slovenské subjekty komerčne využívajúce lode a lietadlá predložia
INTRASTAT-SK hlásenie o vyššie uvedených transakciách pričom:
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a) vyplnia odseky 1 až 7 a odseky 21 a 22 štandardným spôsobom,
b) v odseku 9 Kód tovaru uvedú:


kód 9930 24 00 pre tovar patriaci do kapitol 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry,



kód 9930 27 00 pre tovar patriaci do kapitoly 27 kombinovanej nomenklatúry,



kód 9930 99 00 pre tovar zaradený inde,

c) v odseku 10 Fakturovaná suma uvedú hodnotu tovaru definovanú v texte č. 65,
d) v odseku 11 Členský štát určenia pri odoslaní uvedú kód QR,
e) v odseku 16 Čistá hmotnosť sa uvedie hmotnosť definovaná v texte č. 74 pre tovar zaradený pod
kód 9930 27 00.
Ostatné odseky sa nevyplňujú.
142

Príklad:
Lietadlo francúzskej leteckej spoločnosti natankuje na bratislavskom letisku benzín. Dodávateľ tohto
benzínu predloží hlásenie o odoslaní tovaru, v ktorom uvedie kód tovaru 9930 27 00, fakturovanú
sumu a hmotnosť natankovaného benzínu a kód členského štátu určenia QR.

F.6

Odpad

143

Odpad, ktorý je predmetom obchodných operácií (nákupu alebo predaja), je predmetom
INTRASTAT-SK hlásenia. Zvyčajne ide o odpad, ktorý je možné ďalej spracovať ako druhotnú
surovinu.

144

V kombinovanej nomenklatúre existujú podpoložky, ktoré umožňujú priame zatriedenie odpadov.
Tieto podpoložky sú zaradené v kapitolách, v ktorých takýto odpad vzniká.

145

Odpad, ktorého hodnota je záporná, t. j. spravodajské jednotky musia platiť za to, aby mohol vstúpiť
na územie iného členského štátu, nie je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia.

F.7

Softvér

146

Dodávky štandardných programových balíkov vrátane aktualizácií, ako aj zariadení spolu so
softvérom a licenciami sú predmetom INTRASTAT-SK hlásenia. A to bez ohľadu na skutočnosť, či sú
alebo nie sú predmetom obchodnej operácie.

146A

Hodnota štandardného programového balíka sa stanoví ako celková fakturovaná suma softvéru a
nosiča. V prípade dodania softvéru, ktorý nie je predmetom obchodnej operácie, cena sa stanoví
podľa textu č. 65 so zohľadnením princípu uvedeného v predchádzajúcej vete. Obdobne sa
postupuje pri zariadeniach dodávaných so softvérom, kedy sa do fakturovanej sumy zariadenia
zahrnie aj hodnota softvéru a licencie.

147

Dodávky softvéru vyvinutého alebo upraveného na objednávku zákazníka sa považujú za službu, a
preto nie sú predmetom INTRASTAT-SK hlásenia.

147A

Z vykazovania je vyňatý akýkoľvek softvér, ktorý spravodajská jednotka získa stiahnutím z internetu,
teda nadobudnutie softvéru nie je sprevádzané fyzickým pohybom jeho nosiča.
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F.8

Inštalácie na šírom mori

148

Za inštalácie na šírom mori sú považované zariadenia a prístroje inštalované a stojace v mori
mimo štatistického územia ktoréhokoľvek členského štátu.

149

Tieto inštalácie na šírom mori sa považujú za inštalácie patriace tomu členskému štátu, ktorý má
v danej oblasti výlučné práva ťažby z miestneho morského dna alebo podložia.

150

Dodanie tovaru priamo slovenskej inštalácii z iného členského štátu alebo zo zahraničnej inštalácie,
ako aj dodanie tovaru zo zahraničnej inštalácie na územie Slovenskej republiky je prijatím tovaru.

151

Za odoslanie tovaru je považované dodanie tovaru zo slovenskej inštalácie do iného členského
štátu alebo zahraničnej inštalácii, ako aj dodanie tovaru z územia Slovenskej republiky zahraničnej
inštalácii.

152

Slovenské subjekty komerčne využívajúce inštalácie na šírom mori, ako aj subjekty dodávajúce tovar
zahraničným inštaláciám predložia INTRASTAT-SK hlásenie o vyššie uvedených transakciách
pričom:
a) vyplnia odseky 1 až 7 a odseky 21 a 22 štandardným spôsobom,
b) v odseku 9 Kód tovaru uvedú:


kód 9931 24 00 pre tovar patriaci do kapitol 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry,



kód 9931 27 00 pre tovar patriaci do kapitoly 27 kombinovanej nomenklatúry,



kód 9931 99 00 pre tovar zaradený inde,

c) v odseku 10 Fakturovaná suma uvedú hodnotu tovaru definovanú v texte č. 65,
d) v odseku 11 Členský štát určenia pri odoslaní uvedú kód QV,
e) v odseku 12 Členský štát zaslania pri prijatí uvedú kód QV,
f)

v odseku 16 Čistá hmotnosť uvedú hmotnosť definovanú v texte č. 74 pre tovar zaradený pod
kód 9931 27 00.

Ostatné odseky sa nevyplňujú.
153

Príklady:
a) Z francúzskej vrtnej plošiny je pretankovaná nafta na slovenskú plošinu. Slovenská firma
prevádzkujúca túto plošinu predloží hlásenie o prijatí tovaru, v ktorom uvedie kód tovaru
9931 27 00, fakturovanú sumu a hmotnosť dodanej nafty a kód členského štátu zaslania QV.
b) Slovenská firma kúpi priamo na britskej vrtnej plošine vyťaženú rudu, ktorá je okamžite naložená
a prepravená na Slovensko. Slovenská firma predloží hlásenie o prijatí tovaru, v ktorom uvedie
kód tovaru 9931 99 00, fakturovanú sumu a kód členského štátu zaslania QV.
c) Zo slovenskej vrtnej plošiny sú dodané vyťažené suroviny priamo do Francúzska. Slovenská
firma prevádzkujúca túto plošinu predloží hlásenie o odoslaní tovaru, v ktorom uvedie kód tovaru
9931 99 00, fakturovanú sumu a hmotnosť dodaných surovín a kód členského štátu určenia QV.

F.9
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Elektrická energia
Predmetom hlásenia INTRASTAT-SK je nákup a predaj elektriny z a do iného členského štátu.
Spravodajskou jednotkou je fyzická alebo právnická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej
republike, ktorá uzatvorila zmluvu o kúpe a predaji elektriny s osobou sídliacou v inom členskom
štáte.
Nákup a predaj elektriny sleduje na základe uzatvorenej zmluvy, pričom podkladom na jej vykázanie
na hlásení je faktúra o kúpe a predaji. Fyzický pohyb elektriny nie je podmienkou.

155

Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bola vystavená faktúra.
Na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na euro sa použije kurz zo dňa vystavenia faktúry
(aktuálny denný kurz vyhlásený ECB).
Členským štátom zaslania je členský štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko predávajúci.
Členským štátom určenia je členský štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko kupujúci.
V odseku 15 Krajina pôvodu sa uvedie „QV“.
V odseku 16 Čistá hmotnosť sa uvedie „0“.
V odseku 17 Množstvo v dodatkových merných jednotkách sa uvedie množstvo v 1 000 kWh
podľa faktúry.

G.

Kontakty

160

Pracovníci konzultačného pracoviska pre systém INTRASTAT-SK Štatistického úradu SR sú
k dispozícii počas pracovných dní, v čase od 8:30 do 14:30.
telefón: 00421/2/50 23 62 77
00421/2/50 23 62 78
00421/2/50 23 62 49 (iba registrácia)
e-mail:
intrastat-sk@statistics.sk

161

Pripomienky, žiadosti a oznámenia týkajúce sa systému INTRASTAT-SK adresujte na:
Štatistický úrad SR
Odbor štatistiky zahraničného obchodu
Miletičova 3
824 67 Bratislava 26
fax: 00421/2/50 23 67 20
e-mail: intrastat-sk@statistics.sk

162

Pracovníci konzultačného pracoviska Colnej správy SR sú k dispozícii počas pracovných dní,
v čase od 8:00 do 14:00.
telefón: 00421/2/48 27 33 62
00421/2/48 27 33 63
00421/2/48 27 33 66
e-mail: intrastat.helpdesk@colnasprava.sk
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H.

Prílohy

Príloha 1 - Použité skratky, pojmy a definície
POJEM
CN, tiež KN

Kombinovaná nomenklatúra

CR SR

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Čiastkové hlásenie

Hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru, v ktorom spravodajská jednotka predkladá
čiastkové údaje za príslušný kalendárny mesiac, t.j. v hlásení nie sú uvedené všetky
transakcie vzťahujúce sa k sledovanému obdobiu.

Čistá hmotnosť

Skutočná hmotnosť tovaru bez všetkých obalov.

Členský štát

Štát, ktorý je členom Európskej únie.

Členský štát určenia

V čase odoslania posledný známy členský štát, do ktorého má byť tovar odoslaný.

Členský štát zaslania

Členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky.

Dočasná transakcia

Transakcie, pri ktorých sú tovary dodávané za presne stanoveným účelom s tým, že
sa predpokladá ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva.

Dodatková merná
jednotka

Merná jednotka špecifikovaná v Spoločnom colnom sadzobníku pre podpoložku
kombinovanej nomenklatúry.

Dovoz (Import)

Pohyb tovaru z tretích krajín do členských štátov EÚ.

DPH

Daň z pridanej hodnoty

DR SR

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

ECB

Európska centrálna banka

EÚ

Európska únia

Fakturovaná suma

Táto suma sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa
zákona o DPH. Ak sa na tovar nevzťahuje legislatíva DPH, potom fakturovanou
sumou je hodnota, ktorá by sa fakturovala v prípade akéhokoľvek nákupu a predaja.
Kódové a textové označenie krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu.

Geonomenklatúra

VÝZNAM

INCOTERMS
(International
Commercial Terms)

Medzinárodné obchodné dodacie podmienky, výklad ktorých zodpovedá
medzinárodným pravidlám, vydaných medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži.

Intrakomunitárny
obchod
INTRASTAT formulár

Obchod medzi členskými štátmi EÚ.

INTRASTAT-SK

Jednostranový formulár, používaný na hlásenie informácií o prijatiach a odoslaniach
tovarov spoločenstva v rámci EÚ.
Štatistické zisťovanie uskutočňované v SR, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a
poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.

INTRASTAT-SK
hlásenie
JCD

Hlásenie tvorené vyplnenými formulármi INTRASTAT 1-12 alebo INTRASTAT 2-12.

Kombinovaná
nomenklatúra
(KN, tiež CN)

Systém opisu a číselného označovania tovaru používajúceho položky so
štvormiestnym číselným znakom - položky Harmonizovaného systému, podpoložky
so šesťmiestnym číselným znakom - podpoložky Harmonizovaného systému,
doplnené dvojmiestnym číselným znakom na osemmiestne podpoložky
kombinovanej nomenklatúry.

Krajina pôvodu

Krajina, v ktorej bol tovar úplne vyrobený alebo získaný. Tovar, na výrobe ktorého
sa podieľajú dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde sa uskutočnilo jeho
posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie,
uskutočnené v podnikoch na to vybavených, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo
predstavuje dôležitý stupeň výroby.

MJ

Merná jednotka

Nečlenské štáty

Viď. tretie krajiny.

Nepriamy vývoz

Transakcia, pri ktorej je tovar vyvezený z členského štátu do nečlenského cez iný
členský štát, v ktorom sa uskutoční colné konanie.

Jednotný colný doklad
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Nulové hlásenie
Odoslanie
Organizačná jednotka

Prah
Prah oslobodenia

Prah transakcie

Prah zjednodušenia

Prijatie

INTRASTAT-SK hlásenie, v ktorom spravodajská jednotka deklaruje, že
v sledovanom období neuskutočnila žiadne prijatie, resp. odoslanie.
Pohyb tovaru zo Slovenskej republiky do iného členského štátu.
Časť spravodajskej jednotky, ktorá predkladá INTRASTAT-SK hlásenia samostatne
pod rovnakým IČ DPH ako spravodajská jednotka (napr. člen skupiny pri skupinovej
registrácii, samostatný závod, prevádzka, pobočka). Štatistický úrad SR pridelí
každej organizačnej jednotke trojmiestne číslo na základe žiadosti.
Určená hranica, na základe ktorej je stanovená spravodajská povinnosť a jej
rozsah.
Určená hranica, ktorá oslobodzuje spravodajskú jednotku od povinnosti predkladať
hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru za podmienky, že celková ročná hodnota jej
prijatí/odoslaní neprevýšila tento prah.
Umožňuje spravodajskej jednotke kumulovať transakcie podľa členských štátov,
ktorých hodnota je nižšia ako tento prah, do jednej položky s kódom tovaru 9950
00 00.
Umožňuje spravodajskej jednotke, ktorej celková ročná hodnota prijatí, resp.
odoslaní je vyššia ako prah oslobodenia, ale neprekročila prah zjednodušenia,
predkladať zjednodušené INTRASTAT-SK hlásenie.
Pohyb tovaru z členského štátu do Slovenskej republiky.

Priemyselné zariadenie Kombinácia strojov, náradia, prístrojov, zariadení, nástrojov a materiálov, ktoré
spolu tvoria veľkokapacitné stacionárne jednotky, ktoré vyrábajú tovary alebo
poskytujú služby.
Región pôvodu
Región určenia
Register zahraničného
obchodu
Sledované obdobie

Slovenský región, v ktorom bol tovar vyrobený, získaný alebo bol zostavený,
spracovaný, opravený alebo kde podstúpil údržbu.
Slovenský región, v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo bude zostavený, alebo
spracovaný.
Databáza obsahujúca informácie o spravodajských jednotkách a ich zástupcoch.

Tovar spoločenstva

Kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa platného zákona
o DPH, resp. v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.
Právnická, fyzická osoba a skupina zdaniteľných osôb registrovaná pre DPH
v Slovenskej republike (podľa platného zákona o DPH), ktorá za predchádzajúci
kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar
spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako prah oslobodenia.
Územie, vzhľadom na ktoré sú zbierané štatistické údaje.
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Integrovaný colný sadzobník EÚ, ktorý v nadväznosti na kódy tovaru kombinovanej
nomenklatúry umožňuje používať opatrenia obchodnej politiky EÚ, napr. colné
sadzby, kvóty, antidumpingové colné sadzby. Kódy CN tvoria zľava prvých osem
miest kódu tovaru v TARICu.
Smer pohybu tovaru z krajiny (vývoz, resp. odoslanie) alebo do krajiny (dovoz, resp.
prijatie).
1. tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území spoločenstva,

Tretie krajiny

2. tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia spoločenstva,
prepustený do voľného obehu,
3. tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode 1. a 2.
Štáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie.

Spravodajská
jednotka/SJ

Štatistické územie
ŠÚ SR
TARIC

Tok tovaru

Triangulárny obchod
Vývoz (Export)
Zástupca
Zjednodušené
INTRASTAT-SK
hlásenie

Transakcia, na ktorej sa zúčastňujú tri subjekty, pričom fyzický pohyb tovaru nemusí
byť zhodný s finančnými tokmi.
Pohyb tovaru z členského štátu do tretích krajín.
Tretia strana poverená spravodajskou jednotkou predložiť INTRASTAT-SK
hlásenie.
Hlásenie tvorené vyplnenými formulármi INTRASTAT 3-12 alebo INTRASTAT 4-12.
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Príloha 2 - Tovar, ktorý nie je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia
Zoznam tovarov vyňatých zo štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými
štátmi
a)

Menové zlato.

b)

Platobné prostriedky, ktoré sú zákonnými platidlami, a cenné papiere vrátane platobných
prostriedkov za služby ako napríklad poštovné, dane, používateľské poplatky.

c)

Tovar určený na dočasné použitie a tovar po dočasnom použití (napr. prenájom, pôžička,
prevádzkový lízing), za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

d)

–

žiadne spracovanie nie je plánované, ani sa neuskutočnilo,

–

predpokladané trvanie dočasného použitia nie je, ani nemá byť dlhšie ako 24
mesiacov,

–

odoslanie/prijatie sa nemusí deklarovať ako dodanie/nadobudnutie na účely
DPH.

Tovar v pohybe medzi:
–

členským štátom a jeho územnými enklávami v inom členskom štáte, a

–

hostiteľským členským štátom a územnými enklávami iných členských štátov
alebo medzinárodných organizácií.

Územné enklávy zahŕňajú veľvyslanectvá a národné ozbrojené sily umiestnené mimo územia
materskej krajiny.
e)

Tovar používaný ako nosič informácií upravených na mieru vrátane softvéru.

f)

Softvér stiahnutý z internetu.

g)

Bezplatne dodaný tovar, ktorý sám osebe nie je predmetom obchodnej transakcie, za
predpokladu, že jediným účelom pohybu je príprava alebo podpora plánovanej následnej
obchodnej transakcie prostredníctvom demonštrácie tovaru alebo služby, ako napríklad:

h)

–

reklamný materiál,

–

obchodné vzorky.

Dopravné prostriedky, ktoré sú v pohybe pri výkone svojej činnosti, vrátane odpaľovacích
zariadení kozmických lodí počas odpaľovania.
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Príloha 3 - Zjednodušenie spravodajskej povinnosti
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Príloha 4 - Zoznam organizačných jednotiek
1) Identifikačné údaje spravodajskej jednotky
Uveďte Identifikačné údaje, čo sú údaje vedené v príslušných registroch.

Obchodné meno
Identifikačné číslo pre DPH
Identifikačné číslo (IČO)
Adresa sídla:
Ulica a číslo
PSČ
Obec

2) Kontaktné údaje spravodajskej jednotky
Uveďte kontaktné údaje, t.j. kontaktnú adresu, ak sa líši od adresy uvedenej vyššie a meno osoby zodpovednej v rámci
celej spravodajskej jednotky za systém INTRASTAT-SK, jej telefónne, faxové číslo a e-mailovú adresu.

Názov pracoviska:
Adresa pracoviska:
Ulica a číslo
PSČ
Obec
Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko
Telefón
Fax
e-mail

3) Kontaktné údaje organizačných jednotiek
Uveďte kontaktné údaje organizačných jednotiek, t.j. úplnú adresu a meno osoby zodpovednej za zostavovanie
INTRASTAT-SK hlásení spolu s jej telefónnym a faxovým číslom, prípadne s e-mailovou adresou.
Úrad každej organizačnej jednotke pridelí číslo organizačnej jednotky, ktoré je potom táto jednotka povinná vždy uvádzať
v odseku Číslo organizačnej jednotky INTRASTAT-SK hlásenia.
Vyplňte nasledovnú tabuľku. V prípade potreby použite ďalší list.

Názov organizačnej jednotky

Ulica a číslo

PSČ

Obec

Meno a priezvisko

Telefón

Fax

e-mail

Názov organizačnej jednotky

Ulica a číslo

PSČ

Obec

Meno a priezvisko

Telefón

Fax

e-mail

Názov organizačnej jednotky

Ulica a číslo

PSČ

Obec

Meno a priezvisko

Telefón

Fax

e-mail

Názov organizačnej jednotky

Ulica a číslo

PSČ

Obec

Meno a priezvisko

Telefón

Fax

e-mail

Tento zoznam zašlite na Štatistický úrad SR, Odbor štatistiky zahraničného obchodu, Miletičova 3, 824 67
Bratislava 26.
Dátum:

Pečiatka a podpis:
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Príloha 5 - Oznámenie o zástupcovi
1) Identifikačné údaje spravodajskej jednotky
Uveďte identifikačné údaje, čo sú údaje vedené v príslušných registroch.

Obchodné meno
Identifikačné číslo pre DPH
Identifikačné číslo (IČO)
Adresa sídla:
Ulica a číslo
PSČ
Obec

2) Kontaktné údaje spravodajskej jednotky
Uveďte kontaktné údaje, t.j. kontaktnú adresu, ak sa líši od adresy uvedenej vyššie a meno osoby zodpovednej v rámci
celej spravodajskej jednotky za systém INTRASTAT-SK, jej telefónne, faxové číslo a e-mailovú adresu.

Názov pracoviska:
Adresa pracoviska:
Ulica a číslo
PSČ
Obec
Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko
Telefón
Fax
e-mail

3) Typ oznámenia
Vyznačte jednu z uvedených možností.

Prvý zástupca

Spravodajská jednotka alebo jej organizačná jednotka poverila tretiu osobu, aby
predkladala INTRASTAT-SK hlásenia.

Zmena zástupcu

Spravodajská jednotka alebo jej organizačná jednotka poverila iného zástupcu, aby
predkladal INTRASTAT-SK hlásenia.
Spravodajská jednotka alebo jej organizačná jednotka zrušila poverenie pre
zástupcu, INTRASTAT-SK hlásenie bude predkladať sama.

Zrušenie poverenia

4) Identifikačné a kontaktné údaje zástupcu
Ak má zástupca pridelené identifikačné číslo pre DPH uvedie sa v tvare, v akom mu ho pridelil príslušný daňový úrad,
inak sa uvedie číslo, ktoré bol zástupcovi pridelené príslušnými úradmi na štatistické alebo iné účely.
Zástupca môže zastupovať spravodajskú jednotku ako celok, alebo jej organizačné jednotky. Ak zastupuje organizačnú
jednotku uvedie v tabuľke jej identifikačné údaje.

Názov zástupcu
IČ DPH alebo IČO
Ulica a číslo
PSČ
Obec
Kontaktná osoba
Telefón
Fax
e-mail

Číslo org. jednotky
Názov org. jednotky
Ulica a číslo
PSČ
Obec

Tento oznam zašlite na Štatistický úrad SR, Odbor štatistiky zahraničného obchodu, Miletičova 3, 824 67
Bratislava 26.
Dátum:

Pečiatka a podpis:
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Príloha 6 - Vzor nulového hlásenia
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1 Spravodajská jednotka

Identif. číslo pre DPH

INTRASTAT 2-12

Číslo organ. jednotky

SK1234567890

000

Názov

Domovina, a.s.

Hlásenie
o odoslaní tovaru

Ulica

Krátka 12
PSČ

Obec

958 53

Skačany

2 Zástupca

Identif. číslo pre DPH

3 Obdobie

02
4 Formuláre

1

Názov
Ulica

1

5 Celk. počet
položiek

PSČ

Obec

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

Registrované ŠÚ SR
Č. Vk. 55/10, z
1.6.2009

10

6a) Poradové číslo
hlásenia v
sledovanom období

1

6b) Poradové číslo
opravného hlásenia

0

Spravodajská
jednotka
predloží
hlásenie do
15. kalendárneho dňa
po skončení
sledovaného
obdobia
príslušnému
colnému
úradu.

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský
štát určenia

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

13 Región
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodatkových
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

13 Región
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodatkových
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

13 Región
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodatkových
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

13 Región
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodatkových
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

13 Región
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodatkových
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský
štát určenia

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský
štát určenia

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský
štát určenia

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský
štát určenia

Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu
dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
21 Podpis štatutárneho zástupcu alebo ním poverenej osoby:

22 Hlásenie zostavil

Ján Mrkvička
Domovina, a.s. - obchodné oddelenie

Meno a priezvisko:
Adresa:
Pečiatka:

Dlhá 14, 958 54 Hradište

Dátum:
Tel. č.:

038/12345678

E-mail:

jan.mrkvicka@domovina.sk

Fax:

038/9876543

Príloha 7 - Hlásenie o prijatí tovaru
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1 Spravodajská jednotka

Identif. číslo pre DPH

INTRASTAT 1-12

Číslo organ. jednotky

Hlásenie
o prijatí tovaru

Názov
Ulica
PSČ

Obec

3 Obdobie

2 Zástupca

Identif. číslo pre DPH

4 Formuláre

Registrované ŠÚ SR
Č. Vk. 54/10, z
1.6.2009

6a) Poradové číslo
hlásenia v
sledovanom období

Názov
5 Celk. počet
položiek

Ulica
PSČ

Obec

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

6b) Poradové číslo
opravného hlásenia

Spravodajská
jednotka
predloží
hlásenie do
15. kalendárneho dňa
po skončení
sledovaného
obdobia
príslušnému
colnému
úradu.

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský
štát zaslania

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

14 Región
určenia

15 Krajina
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodat.
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

14 Región
určenia

15 Krajina
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodat.
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

14 Región
určenia

15 Krajina
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodat.
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

14 Región
určenia

15 Krajina
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodat.
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

14 Región
určenia

15 Krajina
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodat.
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský
štát zaslania

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský
štát zaslania

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský
štát zaslania

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský
štát zaslania

Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu
dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
21 Podpis štatutárneho zástupcu alebo ním poverenej osoby:

22 Hlásenie zostavil
Meno a priezvisko:
Adresa:

Pečiatka:

Dátum:
Tel. č.:

E-mail:

Fax:

Príloha 8 - Hlásenie o odoslaní tovaru
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1 Spravodajská jednotka

Identif. číslo pre DPH

INTRASTAT 2-12

Číslo organ. jednotky

Hlásenie
o odoslaní tovaru

Názov
Ulica
PSČ

Obec

3 Obdobie

2 Zástupca

Identif. číslo pre DPH

4 Formuláre

Registrované ŠÚ SR
Č. Vk. 55/10, z
1.6.2009

6a) Poradové číslo
hlásenia v
sledovanom období

Názov
5 Celk. počet
položiek

Ulica
PSČ

Obec

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

6b) Poradové číslo
opravného hlásenia

Spravodajská
jednotka
predloží
hlásenie do
15. kalendárneho dňa
po skončení
sledovaného
obdobia
príslušnému
colnému
úradu.

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský
štát určenia

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

13 Región
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodatkových
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

13 Región
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodatkových
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

13 Región
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodatkových
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

13 Región
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodatkových
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

13 Región
pôvodu

16 Čistá
hmotnosť (kg)

17 Množstvo v dodatkových
merných jednotkách

18 Druh
obchodu

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský
štát určenia

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský
štát určenia

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský
štát určenia

7 Poradové číslo položky

8 Opis tovaru

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský
štát určenia

Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu
dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
21 Podpis štatutárneho zástupcu alebo ním poverenej osoby:

22 Hlásenie zostavil
Meno a priezvisko:
Adresa:

Pečiatka:

Dátum:
Tel. č.:

E-mail:

Fax:

Príloha 9 - Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1 Spravodajská jednotka

Identif. číslo pre DPH

INTRASTAT 3-12
Číslo organ. jednotky

Zjednodušené
hlásenie o
prijatí tovaru

Názov
Ulica
PSČ

Obec

3 Obdobie

2 Zástupca

Identif. číslo pre DPH

4 Formuláre

Registrované ŠÚ SR
Č. Vk. 56/10, z
1.6.2009

6a) Poradové číslo
hlásenia v
sledovanom období

Názov
5 Celk. počet
položiek

Ulica

6b) Poradové číslo
opravného hlásenia

PSČ

Obec

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

12 Členský štát zaslania

Spravodajská
jednotka
predloží
hlásenie do
15. kalendárneho dňa
po skončení
sledovaného
obdobia
príslušnému
colnému
úradu.

Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných a
osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
21 Podpis štatutárneho zástupcu alebo ním poverenej osoby:

22 Hlásenie zostavil
Meno a priezvisko:
Adresa:

Pečiatka:

Dátum:
Tel. č.:

E-mail:

Fax:

Príloha 10 - Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1 Spravodajská jednotka

Identif. číslo pre DPH

INTRASTAT 4-12
Číslo organ. jednotky

Názov
Ulica

Zjednodušené
hlásenie o
odoslaní tovaru

PSČ

Obec

3 Obdobie

2 Zástupca

Identif. číslo pre DPH

4 Formuláre

Registrované ŠÚ SR
Č. Vk. 57/10, z
1.6.2009

6a) Poradové číslo
hlásenia v
sledovanom období

Názov
5 Celk. počet
položiek

Ulica

6b) Poradové číslo
opravného hlásenia

PSČ

Obec

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

7 Poradové číslo položky

9 Kód tovaru

10 Fakturovaná suma (v EUR)

11 Členský štát určenia

Spravodajská
jednotka
predloží
hlásenie do
15. kalendárneho dňa
po skončení
sledovaného
obdobia
príslušnému
colnému
úradu.

Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných a
osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
21 Podpis štatutárneho zástupcu alebo ním poverenej osoby:

22 Hlásenie zostavil
Meno a priezvisko:
Adresa:

Pečiatka:

Dátum:
Tel. č.:

E-mail:

Fax:

Príloha 11a - Kódovanie členských štátov
Kód Význam kódu
BE
BG
CY
CZ
DK
EE
FI
FR
GR
NL
IE
LT
LV
LU
HU
MT
DE
PL
PT
AT
RO
SK
SI
GB
ES
SE
IT

Belgicko
Bulharsko
Cyprus
Česko
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Írsko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Spojené kráľovstvo
Španielsko
Švédsko
Taliansko

Príloha 11b - Kódovanie regiónov
Kód Význam kódu
1
2
3
4
5
6
7
8

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
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Príloha 11c - Kódovanie krajín – GEONOMENKLATÚRA
Kódy

Skrátený slovenský názov

Anglický názov

AD
AE

Andorra
Spojené arabské emiráty

Andorra
United Arab Emirates

AF
AG
AI
AL
AM
AN

Afganistan
Antigua a Barbuda
Anguilla
Albánsko
Arménsko
Holandské Antily

Afghanistan
Antigua and Barbuda
Anguilla
Albania
Armenia
Netherlands Antilles

AO
AQ

Angola
Antarktída

Angola
Antarctica

AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA

Argentína
Americká Samoa
Rakúsko
Austrália
Aruba
Azerbajdžan
Bosna a Hercegovina
Barbados
Bangladéš
Belgicko
Burkina Faso
Bulharsko
Bahrajn
Burundi
Benin
Bermudy
Brunejsko-darussalamský štát
Bolívia
Brazília
Bahamy
Bhután
Bouvetov ostrov
Botswana
Bielorusko
Belize
Kanada

Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Barbados
Bangladesh
Belgium
Burkina Faso
Bulgaria
Bahrain
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei Darussalam
Bolivia
Brazil
Bahamas
Bhutan
Bouvet Island
Botswana
Belarus
Belize
Canada

Poznámky
Abu Zabí, Adžmán, Dubaj,
Fudžajra, Rás al-Chajmá,
Šardžá a Umm al-Kuvajn

Curacao, Bonaire, St.
Eustatius, Saba a južná časť
St. Martina
vrátane Cabindy
územie južne od 60° južnej
zemepisnej šírky; nezahŕňa
Francúzske južné územia
(TF), Bouvetov ostrov (BV),
Južnú Georgiu a Južné
Sandwichove ostrovy (GS)

často uvádzaný ako Brunej
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Kódy

Skrátený slovenský názov

Anglický názov

CC

Kokosové ostrovy

Cocos Islands (or Keeling
Islands)

CD

Konžská demokratická republika

Congo, Democratic Republic
of

CF
CG
CH

Stredoafrická republika
Kongo
Švajčiarsko

Central African Republic
Congo
Switzerland

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ
DE

Pobrežie Slonoviny
Cookove ostrovy
Čile
Kamerun
Čínska ľudová republika
Kolumbia
Kostarika
Kuba
Kapverdy
Vianočný ostrov
Cyprus
Česká republika
Nemecko

Côte ďIvoire
Cook Islands
Chile
Cameroon
China, People's Republic of
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cape Verde
Christmas Island
Cyprus
Czech Republic
Germany

DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
ER
ES

Džibutsko
Dánsko
Dominika
Dominikánska republika
Alžírsko
Ekvádor
Estónsko
Egypt
Eritrea
Španielsko

Djibouti
Denmark
Dominica
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Estonia
Egypt
Eritrea
Spain

ET
FI
FJ
FK
FM

Etiópia
Fínsko
Fidži
Falklandské ostrovy
Mikronézia, federálne štáty

Ethiopia
Finland
Fiji
Falkland Islands
Micronesia, Federated States
of

FO
FR

Faerské ostrovy
Francúzsko

Faroe Islands
France

Poznámky

bývalý Zair

vrátane nemeckého územia
Büsingen a talianskej
samosprávnej obce
Campione d'Italia

často uvádzaná ako Čína

vrátane ostrova Helgoland;
bez územia Büsingen

vrátane ostrovov Galapágy

vrátane Baleárskych
ostrovov a Kanárskych
ostrovov; bez Ceuty a Melilly
vrátane ostrovov Åland

Chuuk, Kosrae, Pohnpei a
Yap
vrátane Monaka a
francúzskych zámorských
departementov (Francúzska
Guyana, Guadeloupe,
Martinik a Réunion)
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Kódy

Skrátený slovenský názov

Anglický názov

GA
GB

Gabon
Spojené kráľovstvo

Gabon
United Kingdom

GD
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS

Grenada
Gruzínsko
Ghana
Gibraltár
Grónsko
Gambia
Guinea
Rovníková Guinea
Grécko
Južná Georgia a Južné
Sandwichove ostrovy

Grenada
Georgia
Ghana
Gibraltar
Greenland
Gambia
Guinea
Equatorial Guinea
Greece
South Georgia and South
Sandwich Islands

GT
GU
GW
GY
HK

Guatemala
Guam
Guinea-Bissau
Guyana
Hongkong

Guatemala
Guam
Guinea-Bissau
Guyana
Hong Kong

HM

Heardov ostrov a McDonaldove
ostrovy

Heard Island and McDonald
Islands

HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IN
IO
IQ
IR
IS
IT

Honduras
Chorvátsko
Haiti
Maďarsko
Indonézia
Írsko
Izrael
India
Britské indickooceánske územie
Irak
Iránska islamská republika
Island
Taliansko

Honduras
Croatia
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
British Indian Ocean Territory
Iraq
Iran, Islamic Republic of
Iceland
Italy

JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM

Jamajka
Jordánsko
Japonsko
Keňa
Kirgizsko
Kambodža
Kiribati
Komory

Jamaica
Jordan
Japan
Kenya
Kyrgyz, Republic
Cambodia
Kiribati
Comoros

Poznámky

Veľká Británia, Severné
Írsko, Normanské ostrovy a
ostrov Man
vrátane južných Grenadín

Hongkong, osobitná
administratívna oblasť
Čínskej ľudovej republiky

vrátane Labutích ostrovov

Čagoské súostrovie

vrátane Livigna; bez
samosprávnej obce
Campione d'Italia

Anjouan, Grande Comore a
Moheli
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Kódy

Skrátený slovenský názov

Anglický názov

Poznámky

KN
KP

Sv. Krištof a Nevis
Kórejská ľudovodemokratická
republika

St Kitts and Nevis
Korea, Democratic People's
Republic of

často uvádzaná ako
Severná Kórea

KR

Kórejská republika

Korea, Republic of

KW

Kuvajt

Kuwait

KY

Kajmanie ostrovy

Cayman Islands

KZ
LA

Kazachstan
Laoská ľudovodemokratická
republika

Kazakhstan
Lao People's Democratic
Republic

LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY

Libanon
Svätá Lucia
Lichtenštajnsko
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litva
Luxembursko
Lotyšsko
Veľká líbyjská arabská
džamahírijia
Maroko
Moldavská republika
Čierna Hora

Lebanon
St Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Libyan Arab Jamahiriya

MG
MH
MK

Madagaskar
Marshallove ostrovy
Bývalá Juhoslovanská republika
Macedónsko

Madagascar
Marshall Islands
Former Yugoslav Republic of
Macedonia

ML
MM
MN
MO

Mali
Mjanmarsko
Mongolsko
Macao

Mali
Myanmar
Mongolia
Macao

MP
MR
MS
MT
MU

Severné Mariány
Mauritánia
Montserrat
Malta
Maurícius

Northern Mariana Islands
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius

MV
MW
MX

Maledivy
Malawi
Mexiko

Maldives
Malawi
Mexico

MA
MD
ME

Morocco
Moldova, Republic of
Montenegro

často uvádzaná ako Južná
Kórea

často uvádzaná ako Laos

často uvádzaná ako Líbya

vžitá forma: Moldavsko

bývalá Barma
osobitná administratívna
oblasť Čínskej ľudovej
republiky

vrátane Goza a Comina
Maurícius, ostrov Rodrigues,
ostrovy Agalega a Cargados
Carajos (Ostrovy Sv.
Brandona)
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Kódy

Skrátený slovenský názov

Anglický názov

Poznámky

MY

Malajzia

Malaysia

Poloostrovná Malajzia a
Východná Malajzia
(Sarawak, Sabah a Labuan)

MZ
NA
NC

Mozambik
Namíbia
Nová Kaledónia

Mozambique
Namibia
New Caledonia

NE
NF
NG
NI

Niger
Ostrov Norfolk
Nigéria
Nikaragua

Niger
Norfolk Island
Nigeria
Nicaragua

NL
NO

Holandsko
Nórsko

Netherlands
Norway

NP
NR
NU
NZ

Nepál
Nauru
Niue
Nový Zéland

Nepal
Nauru
Niue
New Zealand

OM
PA

Omán
Panama

Oman
Panama

PE
PF

Peru
Francúzska Polynézia

Peru
French Polynesia

PG

Papua Nová Guinea

Papua New Guinea

PH
PK
PL
PM
PN

Filipíny
Pakistan
Poľsko
Saint Pierre a Miquelon
Pitcairn

Philippines
Pakistan
Poland
Saint Pierre and Miquelon
Pitcairn

PS

Palestína

Occupied Palestinian Territory

vrátane ostrovov Loyalty
(Maré, Lifou a Ouvéa)

vrátane Kukuričných
ostrovov
vrátane súostrovia
Špicbergy a ostrova Jana
Mayena

Bez závislého územia
Ross(Antarktída)
vrátane bývalého
prieplavového pásma
Markézske ostrovy, ostrovy
Spoločnosti (vrátane Tahiti),
ostrovy Tuamotu,
Gambierove ostrovy a Južné
ostrovy, tiež ostrov
Clipperton
východná časť Novej
Guiney; Bismarckovo
súostrovie (vrátane Novej
Británie, Nového Írska,
Lavongaia (Nový Hanover) a
ostrovov Admirality);
Severné Šalamúnove
ostrovy (Bougainville a
Buka); Trobriandske ostrovy,
ostrov Woodlark;
D'Entrecasteauxove ostrovy
a súostrovie Louisiade

vrátane ostrovov Ducie,
Henderson a Oeno
Predjordánsko (vrátane
Východného Jeruzalema) a
pásmo Gazy
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Kódy

Skrátený slovenský názov

Anglický názov

Poznámky

PT
PW
PY
QA
RO
RU
RW
SA
SB
SC

Portugalsko
Palau
Paraguay
Katar
Rumunsko
Ruská federácia
Rwanda
Saudská Arábia
Šalamúnove ostrovy
Seychely

Portugal
Palau
Paraguay
Qatar
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saudi Arabia
Solomon Islands
Seychelles

vrátane Azor a Madeiry

SD
SE
SG
SH

Sudán
Švédsko
Singapur
Svätá Helena

Sudan
Sweden
Singapore
Saint Helena

SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TF

Slovinsko
Slovensko
Sierra Leone
San Maríno
Senegal
Somálsko
Surinam
Svätý Tomáš
Salvádor
Sýrska arabská republika
Svazijsko
Turks a Caicos
Čad
Francúzske južné územia

Slovenia
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Suriname
Sao Tomé and Príncipe
El Salvador
Syrian Arab Republic
Swaziland
Turks and Caicos Islands
Chad
French Southern Territories

TG
TH
TJ
TK
TL
TM
TN

Togo
Thajsko
Tadžikistan
Tokelau
Východný Timor
Turkménsko
Tunisko

Togo
Thailand
Tajikistan
Tokelau
Timor-Leste
Turkmenistan
Tunisia

často uvádzaná ako Rusko

ostrovy Mahé, Praslin,
ostrov La Digue, Frégate a
Silhoutte; ostrovy Amirante
(vrátane ostrovov
Desroches, Alphonse, Platte
a Coätivy); ostrovy Farquhar
(vrátane Providence);
ostrovy Aldabra a
Cosmoledo

vrátane ostrova Ascension a
ostrovov Tristan da Cunha

často uvádzaná ako Sýria

vrátane ostrovov
Kergueleny, ostrova
Amsterdam, ostrova
Svätého Pavla, Crozetovho
súostrovia
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Kódy

Skrátený slovenský názov

Anglický názov

TO
TR
TT
TV
TW

Tonga
Turecko
Trinidad a Tobago
Tuvalu
Taiwan

Tonga
Turkey
Trinidad and Tobago
Tuvalu
Taiwan

TZ

Tanzánijská zjednotená republika

Tanzania, United Republic of

UA
UG
UM

Ukrajina
Uganda
Menšie odľahlé ostrovy USA

Ukraine
Uganda
United States Minor Outlying
Islands

US
UY
UZ
VA
VC

Spojené štáty
Uruguay
Uzbekistan
Svätá stolica (Vatikán)
Sv. Vincent a Grenadíny

United States
Uruguay
Uzbekistan
Holy See (Vatican City State)
St Vincent and the Grenadines

VE
VG
VI

Venezuela
Panenské ostrovy (britské)
Panenské ostrovy (USA)

Venezuela
Virgin Islands, british
Virgin Islands, U.S.

VN
VU
WF
WS
XC
XK

Vietnam
Vanuatu
Wallis a Futuna
Samoa
Ceuta
Kosovo

Vietnam
Vanuatu
Wallis and Futuna
Samoa
Ceuta
Kosovo

XL

Melilla

Melilla

XS
YE

Srbsko
Jemen

Serbia
Yemen

YT
ZA
ZM
ZW

Mayotte
Južná Afrika
Zambia
Zimbabwe

Mayotte
South Africa
Zambia
Zimbabwe

Poznámky

Samostatné colné územie
Taiwan, Penghu, Kinmen a
Mazu
Tanganika, ostrov Zanzibar
a Pemba

vrátane ostrovov Baker,
ostrova Howland, ostrova
Jarvis, atolu Johnston,
Kingmanovho útesu,
Midwayských ostrovov,
ostrova Navassa, atolu
Palmyra a ostrova Wake
vrátane Portorika

vrátane ostrova Alofi
bývalá Západná Samoa
ako je zakotvené v rezolúcii
1244 Bezpečnostnej rady
OSN z 10. júna 1999
vrátane Peñóna de Vélez de
la Gomera, Peñóna de
Alhucemas a ostrovov
Chafarinas
bývalý Severný Jemen
a Južný Jemen
Grande-Terre a Pamandzi
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Kódy

Skrátený slovenský názov

QQ
QR

Rezervy a zásoby
Rezervy a zásoby v rámci
obchodu medzi členskými štátmi
spoločenstva
Rezervy a zásoby v rámci
obchodu s tretími krajinami
Nešpecifikované krajiny a územia

QS
QU
QV

QW
QX

Anglický názov

Poznámky

Krajiny a územia nešpecifikované
v rámci obchodu medzi členskými
štátmi spoločenstva
Krajiny a územia nešpecifikované
v rámci obchodu s tretími krajinami
Krajiny a územia nešpecifikované
z obchodných alebo vojenských
dôvodov

QY

Krajiny a územia nešpecifikované
z obchodných alebo vojenských
dôvodov v rámci obchodu medzi
členskými štátmi spoločenstva

QZ

Krajiny a územia nešpecifikované
z obchodných alebo vojenských
dôvodov v rámci obchodu s tretími
krajinami
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Príloha 11d - Kódovanie druhov obchodných operácií
Kód A
1

2

3

4

Význam kódu
Transakcie so skutočným alebo plánovaným
prevodom vlastníctva z rezidentov na nerezidentov za
finančnú alebo inú náhradu (okrem transakcií
uvedených v bodoch 2, 7, 8)

Bezplatné vrátenie a náhrada tovaru po registrácii
pôvodnej transakcie

Kód B
Priama kúpa/predaj

2

Dodávka na predaj po schválení alebo po testovaní, na
zaslanie alebo so sprostredkovaním agenta za províziu

3

Barterový obchod (náhrada v naturáliách)

4

Finančný lízing (splátkový obchod)

9

Iné

1

Vrátenie tovaru

2

Náhrada za vrátený tovar

3

Náhrada (napríklad v záručnej lehote) za tovar, ktorý nebol
vrátený

9

Iné

1

Tovar, ktorý sa má vrátiť do pôvodného členského štátu
odoslania

2

Operácie s cieľom spracovania na základe zmluvy
(bez prevodu vlastníctva na spracovateľa)

1
Operácie po spracovaní na základe zmluvy (bez
prevodu vlastníctva na spracovateľa)

1

2

Oprava a údržba za úhradu

1

Prenájom, pôžička, prevádzkový lízing dlhšie ako na 24
mesiacov

2

Nepriamy dovoz a nepriamy vývoz

3

Premiestnenie tovaru

9

Transakcie inde nešpecifikované

Určité transakcie zaznamenávané na vnútroštátne
účely

7

Operácie v rámci projektov spoločnej obrany alebo
iných spoločných medzivládnych výrobných
programov

8

Transakcie zahŕňajúce dodávku stavebného materiálu
a technického vybavenia pre stavebné a inžinierske
práce v rámci všeobecnej zmluvy, v prípade ktorých sa
nevystavujú faktúry za jednotlivý tovar, ale jedna
faktúra za celú hodnotu tovaru

9

Iné transakcie, ktoré sa nedajú zaradiť pod iné kódy

Tovar, ktorý sa nemá vrátiť do pôvodného členského štátu
odoslania
Tovar, ktorý sa vracia do pôvodného členského štátu
odoslania
Tovar, ktorý sa nevracia do pôvodného členského štátu
odoslania
dlhšie
Tovar prijatý na dočasné použitie na obdobie nie
ako 24 mesiacov a tovar odoslaný na užívanie na obdobie
nie dlhšie ako 24 mesiacov

2

6

1

Transakcie zahŕňajúce prevod vlastníctva bez
finančnej alebo vecnej náhrady (napr. dodávky pomoci)

2
5

Význam kódu

1

3

4

5

Poznámky:

Finančný lízing zahŕňa operácie, v ktorých splátky na prenájom sú vypočítané tak, aby pokryli celú alebo takmer celú hodnotu tovaru.
Riziká a náhrady vlastníctva prechádzajú na nájomcu. Po ukončení zmluvy sa nájomca stáva zákonným vlastníkom tovaru.
Spracovanie zahŕňa operácie (premenu, stavbu, montáž, zlepšenie, obnovu...) s cieľom vyrobiť nový alebo skutočne zdokonalený
výrobok. Toto nevyhnutne neznamená zmenu zaradenia výrobku. Spracovateľská činnosť na vlastný účet spracovateľa nie je
súčasťou tejto položky a mala by byť zaznamenaná pod položkou 1 v stĺpci A.
3
Obchodná operácia, pri ktorej tovar dovážaný z nečlenského štátu do Slovenskej republiky.
4
Obchodná operácia, pri ktorej je tovar vyvážaný do nečlenského štátu, pričom colné formality sa uskutočňujú v inom členskom štáte.
5
V súlade s platným zákonom o DPH podľa § 11 odsek 8 pre prijatie a podľa § 8 odsek 4 pre odoslanie tovaru.
1

2
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Príloha 11e - Kódovanie dodacích podmienok
Kód

Význam kódu

EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DAF
DES
DEQ
DDU
DDP
XXX

Zo závodu (Ex works)
Vyplatené dopravcovi (Free carrier)
Vyplatené k boku lode (Free alongside ship)
Vyplatené na palubu (Free on board)
Náklady a prepravné (Cost and freight)
Náklady, poistné a prepravné (Cost, insurance and freight)
Preprava platená do (Carriage paid to)
Preprava, poistné platené do (Carriage and insurance paid to)
S dodaním na hranicu (Delivered at frontier)
S dodaním z lode (Delivered ex–ship)
S dodaním z nábrežia (Delivered ex–quay)
S dodaním clo neplatené (Delivered duty unpaid)
S dodaním clo platené (Delivered duty paid)
Ak sú podmienky dodania iné než vyššie uvedené

Príloha 11f - Kódovanie druhov dopravy
Kód
2
3
4
5
7
8
9

Význam kódu
Železničná doprava
Cestná doprava
Letecká doprava
Poštová zásielka
Vedením a potrubím
Vnútrozemská vodná doprava
Vlastný pohon
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Príloha 12 - Vzor kumulácie
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Príloha 13 - Prah transakcie
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Príloha 14 - Vzor opravného hlásenia
Vzor opravného hlásenia
Pri vyplňovaní hlásenia o prijatí tovaru spravodajská jednotka uviedla nesprávne fakturovanú sumu 56 400 EUR, pričom
správny údaj je 29 328 EUR. Pôvodná fakturovaná suma sa zmenila o 52% a rozdiel 27 072 EUR je väčší ako 15 000 EUR,
takže spravodajská jednotka predloží opravné hlásenie.

Pôvodné hlásenie
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1 Spravodajská jednotka

Identif. číslo pre DPH

INTRASTAT 1-12

Číslo organ. jednotky

SK9999999999

000

Hlásenie
o prijatí tovaru

Názov

Balena s.r.o.
Ulica

Priemyselná 14
PSČ

Obec

971 27

Prievidza

2 Zástupca

Identif. číslo pre DPH

05

10

4 Formuláre

4

Názov
Ulica

5

5 Celk. počet
položiek

PSČ

Registrované ŠÚ SR
Č. Vk. 54/10, z
1.6.2009

3 Obdobie

6a) Poradové číslo
hlásenia v
sledovanom období

1

6b) Poradové číslo
opravného hlásenia

Obec

22
7 Poradové
číslo položky

8 Opis tovaru

16

KARTÓNOVÉ OBALY
500 gr/m2

9 Kód tovaru

4819 20 00
10 Fakturovaná
suma (v EUR)

56 400

Spravodajská
jednotka
predloží
hlásenie do
15. kalendárneho dňa
po skončení
sledovaného
obdobia
príslušnému
colnému
úradu.

12 Členský
štát zaslania

14 Región
určenia

CZ

15 Krajina
pôvodu

3

16 Čistá
hmotnosť (kg)

CZ

17 Množstvo v dodat.
merných jednotkách

1 212

18 Druh
obchodu

0

1

1

19 Dodacie
podmienky

20 Druh
dopravy

CPT

3

Opravné hlásenie
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1 Spravodajská jednotka

Identif. číslo pre DPH

INTRASTAT 1-12

Číslo organ. jednotky

SK9999999999

000

Hlásenie
o prijatí tovaru

Názov

Balena s.r.o.
Ulica

Priemyselná 14
PSČ

Obec

971 27

Prievidza

2 Zástupca

Identif. číslo pre DPH

05

09

4 Formuláre

1

Názov
Ulica

1

5 Celk. počet
položiek

PSČ

Registrované ŠÚ SR
Č. Vk. 54/10, z
1.6.2009

3 Obdobie

6a) Poradové číslo
hlásenia v
sledovanom období
6b) Poradové číslo
opravného hlásenia

Obec

1
1

Spravodajská
jednotka
predloží
hlásenie do
15. kalendárneho dňa
po skončení
sledovaného
obdobia
príslušnému
colnému úradu.

1
7 Poradové
číslo položky

8 Opis tovaru

KARTÓNOVÉ OBALY
500 gr/m2

16
9 Kód tovaru

4819 20 00
10 Fakturovaná
suma (v EUR)

29 328

12 Členský
štát zaslania

CZ

14 Región
určenia

3

15 Krajina
pôvodu

CZ

16 Čistá
hmotnosť (kg)

1 212

17 Množstvo v
dodat. MJ

0

18 Druh
obchodu

1

1

19 Dodacie
podmienky

CPT

20 Druh
dopravy

3
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