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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/18887/2011-73
o postupe pri uplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty
pri dodaní tovaru a služby z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie
V záujme zabezpečenia informovanosti a správneho postupu pri uplatňovaní oslobodenia od
dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru a služby z tuzemska do iného členského štátu Európskej
únie, Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje:
1. Vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2005 bolo pod č. MF/16394/2005-73 uverejnené „Oznámenie o postupe pri uplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru a služby
z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie“, ktoré sa k 1. júlu 2011 stáva neaktuálnym
v súvislosti s nadobudnutím účinnosti vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011
z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2011).
2. S účinnosťou od 1. januára 2011 bola do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) premietnutá smernica Rady
2009/162/EÚ z 22. decembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice
2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 10, 15. 1. 2010).
3. Oslobodenie od dane, ktoré sa doteraz uplatňovalo priamo na základe čl. 3 ods. 2 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou Európskych spoločenstiev o vykonávaní Protokolu o výsadách
a imunitách Európskych spoločenstiev (č. 553/2004 Z. z.), sa doplnilo do nového znenia ustanovenia
§ 43 ods. 6 písm. b) zákona o DPH v nadväznosti na čl. 1 bod 11 smernice Rady 2009/162/EÚ, ktorá je iba technickou úpravou smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
[čl. 151 odsek 1 písm. aa)]. K vecnej zmene uplatňovania dane nedochádza.
4. S účinnosťou od 1. júla 2011 je záväzné a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej
hodnoty (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2011). V jeho prílohe č. 2 je uvedené „Potvrdenie o oslobodení od
DPH a/alebo spotrebnej dane (článok 151 smernice 2006/112/ES a článok 13 smernice
2008/118/ES)“ spolu s vysvetlivkami. Predmetné nariadenie je možné nájsť na internetovej adrese http://eur-lex.europa.eu/.
5. V zmysle § 43 ods. 7 zákona o DPH platiteľ dane, ktorý dodáva tovar a služby osobám uvedeným
v § 43 ods. 6 písm. a) až d) zákona o DPH, uplatní oslobodenie od dane z pridanej hodnoty po
predložení „Potvrdenia o oslobodení od DPH a/alebo spotrebnej dane (článok 151 smernice
2006/112/ES a článok 13 smernice 2008/118/ES)“.
Toto tlačivo musí byť potvrdené v kolónke 6 pečiatkou kompetentného orgánu, ktorý je v danom (hostiteľskom) členskom štáte EÚ na to určený. Kompetentné orgány príslušné na potvrdenie tohto tlačiva si
určujú jednotlivé členské štáty Európskej únie. Určený kompetentný orgán môže (len v prípade oslobodenia na úradné účely) za účelom zjednodušenia procesu potvrdzovania tlačiva upustiť od povinnosti
predkladať mu tlačivo na potvrdenie pečiatkou v kolónke 6 a v takomto prípade je vyplnená kolónka 7
tlačiva a kolónka 6 zostáva nevyplnená. Aj takto vyplnené tlačivo sa považuje za potvrdené.
Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
Referent: Ing. Hana Soboličová, tel.: 02/59 58 34 95
Odbor nepriamych daní
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Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu
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Žilinský samosprávny kraj
Číslo spisu: 4861/2011/OF-002
Referent: Ing. Vnuková Zuzana, tel. 041/5032 222

V Žiline 14. 6. 2011

Cenový výmer č. 2/2011
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003 § 2 ods. 2, prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:
Obec Skalité – prevádzkáreň
príspevková organizácia
023 14 Skalité 598
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
Len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania,
prvotné úpravy o odvoz prebytočnej zeminy.

Výkop hrobu
(dĺžka x šírka x hĺbka v cm)

letné obdobie
(od 1. 4. – 31. 10.)

zimné obdobie
(od 1. 11. – 31. 3.)

210 x 80 x 160

€

€

Prehĺbený hrob 210 x 80 x 220

€

€

Detský hrob
(do 10 rokov)

€

€

Štandard hrob

110 x 50 x 120

Cena za výkop je stanovená ako maximálna s ohľadom na druh a triedu zeminy, v ktorej sa výkop realizuje.
Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 4862/2011/OF-003
Referent: Ing. Vnuková Zuzana, tel. 041/5032 222

V Žiline 14. 6. 2011

Cenový výmer č. 3/2011
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003 § 2 ods. 2, prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:
Verejnoprospečné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1
Liptovský Mikuláš
IČO 00183636
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
Len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým, vrátane následného zasypania,
prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy.

Výkop hrobu
(dĺžka x šírka x hĺbka v cm)

letné obdobie
(od 1. 3. – 31. 10.)

zimné obdobie
(od 1. 11. – 29. 2.)

200 x 80 x 180

€

€

Prehĺbený hrob 200 x 80 x 220

€

€

Detský hrob

€

€

Štandard hrob

160 x 60 x 160

Cena výkopu je stanovená ako maximálna s ohľadom na druh a triedu zeminy, v ktorej sa výkop realizuje.

Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
Len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania.

Použitie chladiaceho zariadenia 1 deň (prvých 5 dní)

€

Použitie chladiaceho zariadenia za každý ďalší
aj začatý kalendárny deň (nad 5 dní)

€

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty. Vydaním cenového výmeru sa zrušuje
platnosť vydaného cenového výmeru č. 2/2009 zo dňa 7. 5. 2009.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. júla 2011.
Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda
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Banskobystrický samosprávny kraj
Číslo spisu:5227/2011/ODDU-005
Referent: Tureková, tel.: 048/4325539

V Banskej Bystrici 11. 7. 2011

Cenový výmer č. 3/2011
Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003 § 2 ods. 2, prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie
cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne
ceny tovaru pre:
Obec Senohrad
Senohrad 151
962 43 Senohrad
IČO: 00320234
Klasifikácia produkcie:
93.02.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania
€

Použitie chladiaceho zariadenia
Uvedená maximálna cena je konečná.
Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 14. júla 2011.

Ing. Vladimír Maňka
predseda BBSK
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Košický samosprávny kraj
Číslo spisu: 3017/2011-RU13/18073
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

V Košiciach 14. 7. 2011

Cenový výmer č. 6/2011
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:
STONEL, s. r. o.
Tehelná 6
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 36600717
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. Výkop jednohrobky

€

2. Výkop dvojhrobky

€

3. Výkop trojhrobky

€
25 % z maximálnej ceny

prirážka za sťažené podmienky pri výkope

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 1375/2011-RU13/18079
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

7/2011
V Košiciach 12. 7. 2011

Cenový výmer č. 7/2011
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:
Mária Vargová – IRIS
044 02 Turňa nad Bodvou 572
IČO: 40911489
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. Výkop zemného hrobu

€

2. Výkop zemného dvojhrobu

€

3. Výkop hrobky

€

4. Výkop dvojhrobky

€

5. Výkop detského hrobu

€

93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania

Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení za každý začatý deň

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda

€
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Číslo spisu: 3070/2011-RU13/19730
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205
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V Košiciach 14. 7. 2011

Cenový výmer č. 9/2011
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:
Mesto Veľké Kapušany
Sídlisko L. N. Tolstého 1
079 01 Veľké Kapušany
IČO: 00332038
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. Výkop zemného hrobu s jedným úložným miestom
– letné obdobie od 1. 4. do 30. 10.
– zimné obdobie od 1. 11. do 31. 3.

€
€

2. Výkop zemného hrobu s dvoma úložnými miestami
– letné obdobie od 1. 4. do 30. 10.
– zimné obdobie od 1. 11. do 31. 3.

€
80 €

3. Výkop zemného hrobu s troma úložnými miestami
– letné obdobie od 1. 4. do 30. 10.
– zimné obdobie od 1. 11. do 31. 3.

€
€

4. Výkop detského hrobu
– letné obdobie od 1. 4. do 30. 10.
– zimné obdobie od 1. 11. do 31. 3.

€
€

5. Výkop hrobky s jedným úložným miestom
– letné obdobie od 1. 4. do 30. 10.
– zimné obdobie od 1.11. do 31.3.

€
€

6. Výkop hrobky s dvoma úložnými miestami
– letné obdobie od 1. 4. do 30. 10.
– zimné obdobie od 1. 11. do 31. 3.

€
€

7. Výkop hrobky s troma úložnými miestami
– letné obdobie od 1.4. do 30. 10.
– zimné obdobie od 1.11. do 31. 3.

€
€

8. Výkop detskej hrobky
– letné obdobie od 1. 4. do 30. 10.
– zimné obdobie od 1. 11. do 31. 3.

€
€
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Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania
5€

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň
Uvedené maximálne ceny sú konečné.
Mesto nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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