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PREDAJ POUŽITÉHO TOVARU PODĽA § 66 ZÁKONA 
O DPH 

§ 66 zákona o DPH hovorí o osobitnej úprave uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských 
predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare. V nasledovnej kapitole sa budeme venovať predaju 
použitého tovaru.  

Použitým tovarom sa podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o DPH rozumie hnuteľný hmotný majetok, ktorý 
je vhodný na ďalšie použitie v nezmenenom stave alebo po oprave, iný ako umelecké diela, 
zberateľské predmety, starožitnosti, drahé kovy a drahé kamene. Pri takomto tovare je podľa § 66 
ods. 3 zákona o DPH základom dane kladný rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou znížený o daň. 
Ide o kúpu použitého tovaru a následný predaj, pričom na faktúre sa nesmie uviesť samostatne suma 
dane (§ 66 ods. 10 zákona o DPH). 

 

Slovenský platiteľ DH nakúpil tovar v hodnote 2 000 eur s DPH a následne ho predal 

za 3 200 eur s DPH. Ako budeme postupovať pri vystavovaní faktúry? 

 

Postupovať budeme v zmysle § 66 zákona o DPH. Základ dane vypočítame: 3 200 – 2 000 = 1 200,   

z toho základ dane 1 000 eur a 20 % DPH 200 eur.  

 

1. Vystavenie dokladu cez Fakturáciu 

Pre správne vyhotovenie faktúry bez vyčíslenia DPH uvedieme celú hodnotu predajnej ceny  

so sadzbou DPH Neobsahuje DPH.  

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222/20210101.html#paragraf-66
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222/20210101.html#paragraf-66.odsek-1.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222/20210101.html#paragraf-66.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222/20210101.html#paragraf-66.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222/20210101.html#paragraf-66.odsek-10
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Do záverečného textu faktúry sa uvedie povinná slovná formulácia: Úprava zdaňovania 
prirážky – použitý tovar (§ 74 ods. 1 písm. n) zákona o DPH). 

 

2. Zaúčtovanie faktúry  

Faktúru zaúčtujeme v okruhu OF – odoslané faktúry, pričom ručne upravíme účtovnú časť nasledovne: 

 

Pri ukladaní takto upravenej faktúry nás program upozorní na chybné údaje v KV DPH. 

V tomto prípade je potrebné v hláške vybrať možnosť Áno.  

 

 

DP DPH: na riadku 03 sa zobrazí základ dane a na riadku 04 hodnota DPH.  

KV DPH: v časti A1 sa uvedie len hodnota základu dane, v stĺpci č. 5 bude uvedená nula: 

 

 

 

 

Podľa poučenia na vyplnenie 

KV DPH sa v tomto prípade 

vykáže v časti A1 len hodnota 

základu dane. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222/20210101.html#paragraf-74.odsek-1.pismeno-n

