
Príloha k vyhláške MF SR č. 24/1993 Z. z.

Odtlačok prezentačnej 
pečiatky DÚ:

Uplatnenie nároku na odpočet dane z obratu 
alebo dovoznej dane pri zásobách materiálu a tovaru 

pri prechode na systém dane z pridanej hodnoty

Daňový úrad v Číslo DÚ:

Daňové identifikačné číslo Zdaňovacie obdobie

Obchodné meno platite¾a: mesačné 01

štvr�ročné 02

Sídlo (bydlisko):

Preh¾ad o tovare obstaranom oprávnene za ceny včítane dane v čase od 1. júla 1992 do 31. decembra 1992

Tabu¾ka č. 1

Objem nákupov materiálu a tovaru pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) vyhl. 03

Suma dane vz�ahujúca sa na údaj v riadku 03 04

Priemerné daňové za�aženie (podiel r. 04 a r. 03) 05

Celkový stav zásob pod¾a inventarizácie k 31. 12. 1992 06

Hodnota zásob pod¾a inventarizácie k 31. 12. 1992 vz�ahujúca sa
na riadok 03

07

Nárok na odpočet dane [§ 3 ods. 1 písm. d) vyhl.] (súčin 07 a 05) 08

Preh¾ad o tovare podliehajúcom spotrebnej dani

Tabu¾ka č. 2

Zásoby v cenách
vč. dane 

a

Celková výška
DzO alebo DD 

b

23 % podiel DzO
al. DD 

c

09 Uh¾ovodík, palivá a mastivá

10 Lieh a liehoviny

11 Pivo

12 Víno

13 Tabakové výrobky
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14 S p o l u (r. 09 až 13)

Nárok na uplatnenie odpočtu dane pod¾a § 3 ods. 1 písm. d) vyhlášky
vypočítaný z tabu¾ky č. 1 (údaj z riadku 08)

15

Nárok na uplatnenie odpočtu dane pod¾a § 1 ods. 2 vyhlášky vypočíta-
ný z tabu¾ky č. 2 (údaj z riadku 14 stĺpec c)

16

Celkový nárok na odpočet dane (súčet r. 15 a 16)
17

Jedna dvanástina nárokovanej sumy odpočtu
18

Jedna štvrtina nárokovanej sumy odpočtu
19

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné a som si vedomý dôsledkov spojených s uvedením
nepravdivých údajov.

Meno platite¾a, štatutárny orgán (príp. meno jeho člena) alebo ich zástupcu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
         Dátum                         Podpis, odtlačok pečiatky

Potvrdenie daňového úradu:

Daňový úrad  v ......................................................... potvrdzuje prijatie celkového nároku na odpočet
dane z obratu alebo dovoznej dane pri zásobách materiálu a tovaru pri prechode na systém DPH.

  ............................................    ..........................................................................................
       Dátum                        Podpis a odtlačok pečiatky DÚ

Čiastka 4 Zbierka zákonov č. 24/1993 Strana 95

inorkova
Èiastka 4 Zbierka zákonov è. 24/1993 Strana 95




