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Jednoúčelový poukaz z pohľadu platiteľa DPH 
 

 Dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby je osoba, ktorá aj predáva jednoúčelový 

poukaz (§ 9a ods. 2 zákona o DPH) napríklad „ABC“ 

Predaj jednoúčelového poukazu – podlieha DPH – pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-

kasa klient bude obsahovať všetky taxatívne ustanovené údaje, t. j. aj údaje týkajúce sa DPH (základ 

dane, sadzbu dane a výšku dane). 

Výmena jednoúčelového poukazu – odovzdanie tovaru alebo poskytnutie služby už DPH nepodlieha, 

ak hodnota tovaru alebo služby je totožná alebo nižšia, ako je hodnota uvedená na jednoúčelovom 

poukaze – pokladničný doklad bude obsahovať taxatívne ustanovené údaje okrem údajov o  DPH 

(základ dane, sadzbu dane a výšku dane). 

 

 Dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby poverí predajom jednoúčelového poukazu 

inú zdaniteľnú osobu, ktorá koná v jeho mene (§ 9a ods. 3 zákona o DPH) „ABC“ poverí predajom 

obch. dom „AVION“ 

Predaj jednoúčelového poukazu – podlieha DPH u osoby, v mene ktorej sa konalo, t. j. „ABC“. Osoba, 

ktorá predáva v mene inej osoby, vykoná predaj jednoúčelového poukazu (napr. na základe 

sprostredkovateľskej alebo mandátnej zmluvy) by mala na doklade, ktorý vydáva, ako dodávateľa 

uviesť osobu, v mene ktorej sa jednoúčelový poukaz predáva – pokladničný doklad vyhotovený 

pokladnicou e-kasa klient bude obsahovať taxatívne ustanovené údaje t. j. aj údaje týkajúce sa DPH 

(základ dane, sadzbu dane a výšku dane) 

Výmena jednoúčelového poukazu - odovzdanie tovaru alebo poskytnutie služby zdaniteľnou osobou, 

v ktorej mene sa poukaz predal, už DPH nepodlieha, ak hodnota tovaru alebo služby je totožná alebo 

nižšia, ako je hodnota uvedená na jednoúčelovom poukaze. 

 

 Ak je hodnota tovaru nižšia, ako hodnota jednoúčelového poukazu – peniaze sa nevydávajú 

prijíma sa celý poukaz. 

 

 Ak je hodnota tovaru vyššia, ako hodnota jednoúčelového poukazu – pokladničný doklad 

v hodnote poukazu nesmie obsahovať údaje o DPH a na zvyšok hodnoty tovaru – už ide 

o prijatú tržbu musí byť vystavený relevantný pokladničný doklad so všetkými údajmi aj 

DPH. 

 

Náležitosti dokladu pri predaji jednoúčelového poukazu a pri výmene 

jednoúčelového poukazu za tovar podľa § 8 ods.10 zákona č.289/2008 Z.z. 

o ERP v znení ostatnej novely(PT1129) 
 

 Pri predaji jednoúčelového poukazu podľa osobitného predpisu
4a

) na nákup tovaru alebo na poskytnutie 

služby podnikateľ vyhotoví pokladničný doklad elektronickou registračnou pokladnicou podľa odseku 1 

alebo odseku 2, ak ide o úhradu faktúry; 

 Pri výmene jednoúčelového poukazu za tovar alebo poskytnutú službu, podnikateľ vyhotoví 

pokladničný doklad, ktorý obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až f), h), i) a m) až o),  

 a)daňový kód elektronickej registračnej pokladnice alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice,  

b)daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, 

c)identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,  

d)ochranný znak, 

e)poradové číslo od poslednej dennej uzávierky, 

f)dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu, 

h)cenu tovaru alebo cenu služby, 

i)obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo 

miesta podnikania,  

m)zaokrúhlenie ceny,
15

) 

n)celkovú sumu platenej ceny, 

o)ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.
16

) 
 označenie tovaru alebo označenie služby 
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 množstvo tovaru alebo rozsah služby.  

 

 Pri predaji jednoúčelového poukazu podľa osobitného predpisu
4a

) na nákup tovaru alebo 

na poskytnutie služby podnikateľ vyhotoví pokladničný doklad pokladnicou e-kasa klient 

podľa odseku 7 alebo podľa odseku 2, ak ide o úhradu faktúry. 

 Pri výmene jednoúčelového poukazu za tovar alebo za poskytnutú službu, podnikateľ vyhotoví 

pokladničný doklad, ktorý obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. c), f), h), i) a m) až o), 

c)identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,  

f)dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu, 

h)cenu tovaru alebo cenu služby, 

i)obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo 

miesta podnikania,  

m)zaokrúhlenie ceny,
15)

 

n)celkovú sumu platenej ceny, 

o)ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.
16)

 

 označenie tovaru alebo označenie služby,  

 množstvo tovaru alebo rozsah služby, 

 daňové identifikačné číslo,  

 kód pokladnice e-kasa klient, 

 identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené,  

 poradové číslo,  

 unikátny identifikátor dokladu,  

 čitateľný QR kód,  

 overovací kód podnikateľa,  

 slová „úhrada poukazom“  

 môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním 

prijatej tržby a číslo jednoúčelového poukazu;  

 tento pokladničný doklad nesmie obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. j) až l). 

j)základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, 

okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa 

osobitného predpisu,
14b)

 

k)sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je 

platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty 

uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,14b) 

l)výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa 

sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa 

osobitného predpisu,
14b)

 
 

 

 

 

Novelizované znenie  ustanovenia  § 8 zákona č.289/2008 Z.z. o ERP v znení ostatnej 

novely(PT1129) 
 

§ 8 

Pokladničný doklad 

(1) 

Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej 

registračnej pokladnici odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po 

jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici; iný doklad 

vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou o prijatí tržby 

podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Pokladničný doklad  vyhotovený pokladnicou e-kasa klient môže 

podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak 

o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu, a podnikateľ pokladničný doklad nevytlačí. Na 

účely zaslania pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient v elektronickej podobe, je 

podnikateľ oprávnený spracúvať osobný údaj kupujúceho, ktorým je adresa elektronickej pošty 

kupujúceho.  Pokladničný doklad     vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou obsahuje najmenej 

tieto povinné údaje:  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/289/20180101.html#poznamky.poznamka-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/289/20180101.html#poznamky.poznamka-16
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/289/20180101.html#poznamky.poznamka-14b
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a)daňový kód elektronickej registračnej pokladnice alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice,  

b)daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, 

c)identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,  

d)ochranný znak, 

e)poradové číslo od poslednej dennej uzávierky, 

f)dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu, 

g)označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z 

pridanej hodnoty, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania 

dane podľa osobitného predpisu,
14b

) 

h)cenu tovaru alebo cenu služby, 

i)obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo 

miesta podnikania,  

j)základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, 

okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa 

osobitného predpisu,
14b

) 

k)sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je 

platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty 

uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
14b

) 

l)výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa 

sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa 

osobitného predpisu,
14b

) 

m)zaokrúhlenie ceny,
15

) 

n)celkovú sumu platenej ceny, 

o)ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.
16

) 

 

(2) 

Pokladničný doklad, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, nesmie obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. g), h) 

a j) až l). Doklad podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu a § 4a ods. 2 písm. b) označený slovami „NEPLATNÝ 

DOKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) až o) a doklad podľa § 4 ods. 2 písm. a) 

ôsmeho bodu a § 4a ods. 2 písm. b) označený slovom „VKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. 

a) až c), e), f) a i) a sumu vkladu podľa § 3 ods. 3.  

Pokladničný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak ide o úhradu faktúry alebo 

jej časti obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až f), i) a m) až o). Pokladničný doklad 

vyhotovený pokladnicou e-kasa klient, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti obsahuje najmenej údaje 

podľa odseku 1 písm. c), f), i) a m) až o), daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient, 

identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené, poradové číslo, unikátny identifikátor 

dokladu, čitateľný QR kód, overovací kód podnikateľa, môže obsahovať unikátny identifikátor 

kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby a  číslo faktúry. Doklad 

označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou 

obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) až o). Doklad označený slovami „NEPLATNÝ 

DOKLAD“ vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. c), f) až 

o),  daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient, identifikačné číslo organizácie, ak 

podnikateľovi bolo pridelené, poradové číslo, unikátny identifikátor dokladu a overovací kód 

podnikateľa. Doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou označený slovom „VKLAD“ 

obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c), e), f) a i) a sumu vkladu podľa § 3 ods. 3. Doklad 

vyhotovený pokladnicou e-kasa klient označený slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“ obsahuje najmenej 

údaje podľa odseku 1 písm. c), f) a i), daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient, 

identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené, poradové číslo, unikátny identifikátor 

dokladu, overovací kód podnikateľa a sumu vkladu alebo výberu hotovosti podľa § 3 ods. 3. 

 

(3) 

Označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo 

poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa 

môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby. Tovar alebo službu nemožno označiť len číselným znakom 

alebo alfanumerickým kódom.  

(4) 

Pri vrátení platby za vrátený tovar, za tovar alebo poskytnutú službu pri ich reklamácii, za neposkytnutú službu 

alebo za vrátené zálohované obaly je podnikateľ povinný odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po 

jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici a pri prerušení prevádzky elektronickej registračnej 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/289/20180101.html#poznamky.poznamka-14b
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pokladnice odovzdať kupujúcemu originál paragónu. Podnikateľ je povinný rovnako postupovať aj pri používaní 

virtuálnej registračnej pokladnice.  

(5) 

Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu podľa 

odsekov 1 a 2, odseku 1.ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre 

kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom 

mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie 

pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom 

pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu 

platenej ceny a ochranný znak. Podnikateľ je povinný primerane postupovať aj pri používaní virtuálnej 

registračnej pokladnice.  

(6) 

Podnikateľ, ktorý používa virtuálnu registračnú pokladnicu, môže vytlačiť alebo elektronicky kupujúcemu  

zaslať iba jeden originál pokladničného dokladu.  

(7) 

Pokladničný doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou obsahuje údaje podľa odseku 1 okrem 

údaja podľa odseku 1 písm. e) a unikátny identifikačný kód vygenerovaný virtuálnou registračnou pokladnicou. 

Unikátny identifikačný kód je zobrazený v alfanumerickom tvare a zároveň ako čitateľný QR kód spracovateľný 

technickými zariadeniami.  

Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. 

c), f) až o), daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené, kód 

pokladnice e-kasa klient, unikátny identifikátor dokladu, čitateľný QR kód, poradové číslo, overovací kód 

podnikateľa a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim 

pred zaevidovaním prijatej tržby; pri vrátení tovaru alebo pri oprave evidovanej položky v pokladnici e-

kasa klient musí pokladničný doklad obsahovať aj pôvodný identifikátor pokladničného dokladu. 

(8) 

Akýkoľvek údaj uvedený na vyhotovenom pokladničnom doklade podľa odseku 7 je zakázané meniť.  

(9) Pri prekročení hraničnej doby odozvy, pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient 

obsahuje najmenej údaje podľa odseku 7 okrem  unikátneho identifikátora dokladu a obsahuje podpisový 

kód podnikateľa. Pri prekročení hraničnej doby odozvy pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-

kasa klient, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti obsahuje najmenej údaje podľa odseku 2 druhej vety, 

okrem  unikátneho identifikátora dokladu a obsahuje podpisový kód podnikateľa. Pri prekročení 

hraničnej doby odozvy doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ vyhotovený pokladnicou e-

kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 2 štvrtej vety okrem unikátneho identifikátora 

dokladu a obsahuje podpisový kód podnikateľa. Doklad označený slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“ 

vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 2 poslednej vety, okrem  

unikátneho identifikátora dokladu a obsahuje podpisový kód podnikateľa. 

(10) Pri predaji jednoúčelového poukazu podľa osobitného predpisu
4a

) na nákup tovaru alebo 

na poskytnutie služby podnikateľ vyhotoví pokladničný doklad elektronickou registračnou pokladnicou 

podľa odseku 1 alebo odseku 2, ak ide o úhradu faktúry; pri výmene jednoúčelového poukazu za tovar 

alebo poskytnutú službu, podnikateľ vyhotoví pokladničný doklad, ktorý obsahuje najmenej údaje podľa 

odseku 1 písm. a) až f), h), i) a m) až o),  označenie tovaru alebo označenie služby a množstvo tovaru alebo 

rozsah služby. Pri predaji jednoúčelového poukazu podľa osobitného predpisu
4a

) na nákup tovaru alebo 

na poskytnutie služby podnikateľ vyhotoví pokladničný doklad pokladnicou e-kasa klient podľa odseku 7 

alebo podľa odseku 2, ak ide o úhradu faktúry. Pri výmene jednoúčelového poukazu za tovar alebo za 

poskytnutú službu, podnikateľ vyhotoví pokladničný doklad, ktorý obsahuje najmenej údaje podľa 

odseku 1 písm. c), f), h), i) a m) až o), označenie tovaru alebo označenie služby,  množstvo tovaru alebo 

rozsah služby, daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient, identifikačné číslo organizácie, ak 

bolo podnikateľovi pridelené, poradové číslo, unikátny identifikátor dokladu, čitateľný QR kód, overovací 

kód podnikateľa, slová „úhrada poukazom“ a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je 

predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby a číslo jednoúčelového poukazu; tento 

pokladničný doklad nesmie obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. j) až l).“. 

 

(9) (11) 

Podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 pod kódom 49.32 Taxislužba, nie je pri použití 

virtuálnej registračnej pokladnice povinný vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad, ak 

vyhotovuje a cestujúcemu vydáva potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa osobitného predpisu;
16c

) 

podnikateľ vo virtuálnej registračnej pokladnici zaeviduje len celkovú sumu platenej ceny.  

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/289/20180101.html#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_289_2008_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/289/20180101.html#poznamky.poznamka-16c
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Dôvodová správa k   § 8 ods. 1 

S prihliadnutím na mechanizmus evidovania prijatých tržieb on-line systémom sa navrhuje ustanoviť 

možnosť (zatiaľ nie povinnosť) zasielať alebo sprístupniť pokladničné doklady kupujúcemu aj 

v elektronickej podobe, ale len v prípade, že s tým kupujúci súhlasí a o takéto zaslanie požiada pred 

vytlačením pokladničného dokladu. Pokladničný doklad sa môže zaslať, napr. e-mailom alebo môže 

byť kupujúcemu sprístupnený na serveri podnikateľa – predávajúceho.  

 

V prípade, že kupujúci bude súhlasiť so zaslaním pokladničného dokladu v elektronickej podobe, musí 

si byť vedomý toho, že zaslanie takéhoto dokladu môže so sebou priniesť, napr. problém súvisiaci 

s preverením pokladničného dokladu na predajnom mieste (napr. pri nákupe si kupujúci z  dôvodu 

nedostupnosti internetového signálu nebude môcť odkontrolovať jednotlivé tovarové položky). Ak bude 

kupujúcemu pokladničný doklad zaslaný v elektronickej podobe, nebude sa v tomto prípade 

vyhotovovať papierová forma pokladničného dokladu. Papierová forma pokladničného dokladu 

a elektronická forma pokladničného dokladu budú rovnocenné, t. j. použiteľné na daňové účely alebo 

reklamačné konanie. 

 

V § 8 ods. 1 sa navrhuje technická zmena v súvislosti s povinnými údajmi pokladničného dokladu 

vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou. Povinné údaje uvedené v tomto ustanovení sa 

vzťahujú  na pokladničný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou. Následne sa 

z písmena a) vypúšťajú slová „alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice“.  Nadväzne na predvetie 

v § 8 ods. 1 a definíciu pokladničného dokladu sa  v písmene f) slová „pokladničného dokladu“ 

vypúšťajú ako nadbytočné 

 

 

Zákon č.222/2004 o DPH v znení ostanej novely (PT1129 a PT1132) 
 

 § 9a Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu  

 

(1) Na účely tohto zákona je 

a) poukazom nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za 

dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je 

uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov 

vrátane podmienok použitia tohto nástroja, 

b) jednoúčelovým poukazom poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania 

tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a daň splatná z tohto tovaru 

alebo služby, 

c) viacúčelovým poukazom poukaz iný ako jednoúčelový poukaz. 

(2) Každý prevod jednoúčelového poukazu uskutočnený zdaniteľnou osobou, ktorá koná vo vlastnom 

mene, sa považuje za dodanie tovaru alebo dodanie služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje. Skutočné 

odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby za jednoúčelový poukaz, ktorý dodávateľ tovaru 

alebo dodávateľ služby prijme ako protihodnotu alebo časť protihodnoty, sa nepovažuje za 

samostatnú transakciu.  

(3) Ak prevod jednoúčelového poukazu vykoná zdaniteľná osoba, ktorá koná v mene inej zdaniteľnej 

osoby, tento prevod sa považuje za dodanie tovaru alebo dodanie služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, 

uskutočnené touto inou zdaniteľnou osobou, v mene ktorej zdaniteľná osoba koná. 

(4) Ak dodávateľ tovaru alebo dodávateľ služby nie je zdaniteľnou osobou, ktorá vo vlastnom mene 

vystavila jednoúčelový poukaz, má sa za to, že tento dodávateľ dodal tovar alebo dodal službu, na 

ktoré sa tento poukaz vzťahuje, tejto zdaniteľnej osobe. 

(5) Predmetom dane je skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby za viacúčelový 

poukaz, ktorý dodávateľ tovaru alebo dodávateľ služby prijme ako protihodnotu alebo jej časť; každý 

predchádzajúci prevod tohto viacúčelového poukazu nie je predmetom dane. 

(6) Ak prevod viacúčelového poukazu uskutoční iná zdaniteľná osoba ako dodávateľ tovaru alebo 

dodávateľ služby podľa odseku 5, každá služba dodaná v súvislosti s prevodom viacúčelového poukazu 

touto inou zdaniteľnou osobou, ako napríklad distribučná služba alebo propagačná služba, je 

samostatne predmetom dane.  
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§ 74 Obsah faktúry  

 

 (1) Faktúra vyhotovená osobou podľa § 72 musí obsahovať  

   a) meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, 

prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod 

ktorým tovar alebo službu dodala,  

   b) meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho 

sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho 

identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,  

   c) poradové číslo faktúry,  

   d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť 

a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,  

   e) dátum vyhotovenia faktúry,  

   f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,  

   g) základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v 

jednotkovej cene,  

   h) uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie 

tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej 

hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia "dodanie je oslobodené od dane",  

   i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 

66,  

   j) slovnú informáciu "vyhotovenie faktúry odberateľom", ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo 

služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods.5 ods. 6, (zákon č. .../2018 Z. z.) 

   k) slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo 

služby,  

   l) údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,  

m) slovnú informáciu "úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie", ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 

65,  

   n) slovnú informáciu "úprava zdaňovania prirážky - použitý tovar", "úprava zdaňovania prirážky - umelecké 

diela" alebo "úprava zdaňovania prirážky - zberateľské predmety a starožitnosti", a to v závislosti od tovaru, pri 

ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66, 

   o) meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo 

bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom 

podľa § 69a alebo § 69aa.  

 (2) Faktúra vyhotovená pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ak 

osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby, nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. g) až 

i), ak formou odkazu na množstvo alebo rozsah a druh tovaru alebo služby možno určiť základ dane.  

 (3) Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môžu vyhotoviť zjednodušenú faktúru, ktorá 

neobsahuje všetky údaje podľa odseku 1. Zjednodušenou faktúrou je  

   a) doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur; doklad nemusí obsahovať údaje 

podľa odseku 1 písm. b) a jednotkovú cenu podľa odseku 1 písm. g),  

1.    b) doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient podľa 

osobitného predpisu,
29a

) ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur 

alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur a doklad 

vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane 

uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur; doklad nemusí obsahovať údaje 

podľa odseku 1 písm. b) a jednotkovú cenu podľa odseku 1 písm. g),  

   c) faktúra podľa § 71 ods. 2; faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry, ktorým môže byť aj 

pôvodný identifikátor pokladničného dokladu podľa osobitného predpisu,
29a

) a údaje, ktoré sa 

menia.  

 (4) Zjednodušená faktúra podľa odseku 3 písm. a) a b) sa nesmie vyhotoviť pri dodaní tovaru alebo 

služby podľa § 72 ods. 1 písm. b), d) a e).  

 (5) Ak tovar alebo službu dodáva skupina, uvedie sa vo faktúre ako údaj podľa odseku 1 písm. a) meno 

a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne člena skupiny, ktorý dodáva tovar alebo službu, a 

identifikačné číslo pre daň skupiny.  

 (6) Ak elektronické faktúry sú poslané alebo sprístupnené rovnakému príjemcovi v jednom súbore, 

môžu sa údaje, ktoré sú spoločné pre jednotlivé faktúry, uviesť len raz, ak sú pre každú faktúru prístupné všetky 

informácie.  
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