ČÍSELNÉ KÓDY PRE NADOBUDNUTÝ TOVAR A SLUŽBY
Platiteľ dane uvádza ku každému nákupu tovaru a služby v inom členskom štáte kód pre nadobudnutý
tovar a služby podľa článku 9 smernice 2008/9/ES, ktoré boli transponované do § 55b ods. 4 zákona
o DPH nasledovne:

Druh tovaru a služby

Kód

Pohonná látka

Číselný kód 1

Nájom dopravných prostriedkov

Číselný kód 2

Výdavky týkajúce sa dopravných
prostriedkov s výnimkou tých, ktoré
súvisia s tovarom a službami podľa
prvých dvoch bodov

Číselný kód 3

Poplatky za užívanie
ciest a diaľnic

Číselný kód 4

Cestovné náklady týkajúce sa
osobnej dopravy

Číselný kód 5

Ubytovacie služby

Číselný kód 6

Druh tovaru a služby
Jedlá, nápoje
a reštauračné služby

Kód
Číselný kód 7

Dovoz iného neobchodného tovaru
Vstupné na veľtrhy
a výstavy

Číselný kód 8

Výdavky na luxusné predmety,
pohostenie, zábavu a reprezentáciu

Číselný kód 9

Iné tovary a služby
ako sú uvedené vyššie

Číselný kód 10

Pozn.: V prípade číselného kódu 10 je potrebné uviesť druh tovaru a služby v jazyku štátu vrátenia dane.
Uvedené kódy sú harmonizované v rámci členských štátov Európskej únie a každý členský štát môže požadovať
ďalšie informácie vo forme elektronických kódov v súvislosti s každým kódom uvedeným v tomto článku, pokiaľ
sú tieto informácie nevyhnutné z dôvodu akýchkoľvek obmedzení práva na odpočítanie dane podľa smernice
2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, alebo pokiaľ sú nevyhnutné
na vykonávanie výnimky, ktorá bola udelená členskému štátu vrátane dane podľa článkov 395 alebo 396
uvedenej smernice.
Pri zadávaní jednotlivých nákupov tovarov a služieb je potrebné bližšie špecifikovať kúpený tovar resp. službu
formou číselných kódov. Kódy pre nadobudnutý tovar a službu definuje článok 9 smernice, ktorý bol transponovaný
do § 55b ods. 4 zákona o DPH. Kódy sú harmonizované v rámci členských štátov EÚ a každý členský štát môže
požadovať ďalšie informácie vo forme elektronických kódov v súvislosti s každým kódom uvedeným vo vyššie
spomínanom článku smernice (tzv. subkódy), pokiaľ sú tieto informácie nevyhnutné z dôvodu akýchkoľvek
obmedzení práva na odpočítanie dane alebo vykonávania výnimky udelenej členskému štátu. Kompletný
zoznam kódov aj subkódov je možné nájsť v Nariadení Komisie (ES) č.1174/2009 z 30. novembra 2009 (Úradný
vestník Európskej Únie L 314/50).
V elektronickej aplikácii na webovej stránke DRSR na podávanie žiadostí o vrátenie dane, pri zadávaní konkrétneho
nákupu, je možnosť pozrieť si aktuálny prehľad kódov a subkódov, ktoré jednotlivé členské štáty vyžadujú – tento
súbor nájdete kliknutím na názov „Zoznam kódov a subkódov“. V prípade, že dodanie nie je možné zaradiť ani
do jedného z kódov 1-9 uvádza sa do kódu 10. Pri zadaní kódu 10 sa uvádza v rámci políčka „Voľný popis tovaru
alebo služby“ druh dodaného tovaru a poskytnutých služieb t.j. predmet fakturácie v jazyku členského štátu
vrátenia dane. Ohľadom overenia správnosti zaradenia konkrétneho nákupu pod kód resp. subkód je vhodné,
hlavne v prípade pochybností, kontaktovať členský štát vrátenia dane.

