
Príloha 9 – Kódovanie druhov obchodných operácií 

Kód A Význam kódu Kód B Význam kódu 

1 

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

1 Priama kúpa/predaj 

2 
Dodávka tovaru na skúšku, na ukážku, na komisionálny 
predaj alebo na akýkoľvek predaj za províziu. 

3 Barterový obchod (náhrada v naturáliách)  

4 Finančný lízing (splátkový obchod)1 

9 Iné 

2 
Vrátenie a bezplatná náhrada tovaru po registrácii 
pôvodnej transakcie 

1 Vrátenie tovaru 

2 Náhrada za vrátený tovar 

3 
Náhrada (napríklad v záručnej lehote) za tovar, ktorý nebol 
vrátený 

9 Iné 

3 
Transakcie zahŕňajúce prevod vlastníctva bez 
finančnej alebo vecnej náhrady (napr. dodávky 
pomoci) 

4 
Operácie s cieľom spracovania2   na základe 
zmluvy (bez prevodu vlastníctva na spracovateľa)  

1 
Tovar, ktorý sa má vrátiť do pôvodného členského štátu 
odoslania 

2 
Tovar, ktorý sa nemá vrátiť do pôvodného členského štátu 
odoslania 

5 
Operácie po spracovaní na základe zmluvy (bez 
prevodu vlastníctva na spracovateľa) 

1 
Tovar, ktorý sa vracia do pôvodného členského štátu 
odoslania 

2 
Tovar, ktorý sa nevracia do pôvodného členského štátu 
odoslania 

6 
Určité transakcie zaznamenávané na vnútroštátne 
účely 

1 
Tovar prijatý na dočasné použitie na obdobie nie dlhšie 
ako 24 mesiacov a tovar odoslaný na užívanie na obdobie 
nie dlhšie ako 24 mesiacov 

2 Oprava a údržba za úhradu 

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 

1 
Prenájom, pôžička, operatívny lízing dlhšie ako na 24 
mesiacov 

2 Nepriamy dovoz3 a nepriamy vývoz4 

3 Premiestnenie tovaru5 

9 Transakcie inde nešpecifikované 

Poznámky: 
1  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. 
2  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  je tovar dovážaný z nečlenskej krajiny do Slovenskej republiky, pričom colné formality sa uskutočňujú 
v inom členskom štáte. 

4 Obchodná operácia, pri ktorej  je tovar  vyvážaný do nečlenskej krajiny, pričom colné formality sa uskutočňujú v inom členskom štáte. 
5 V súlade s platným zákonom o DPH podľa § 11 Kód tovaru pre prijatie a podľa § 8 odsek 4 pre odoslanie tovaru. 


