
Zmeny vo vykazovaní INTRASTAT – SK 

(minimálna verzia klienta 21.1 (09.feb.2022, 14:28)) 

  

Od 1.1.2022 prichádza k zmenám v štatistickom zisťovaní INTRASTAT – SK.  

Zmeny sa týkajú najmä: 

1. Od 1.1.2022 bude potrebné v hláseniach o vývoze tovaru v rámci EÚ povinne vykazovať identifikačné 

číslo pre DPH partnerského subjektu v členskom štáte určenia (IČ DPH partnera) 

2. Na obidvoch tokoch (dovoz v rámci EÚ aj vývoz v rámci EÚ) bude potrebné vykazovať krajinu pôvodu, 

t. j. krajinu z ktorej tovar pochádza. Tovar pochádza z tej krajiny, v ktorej bol úplne vyrobený alebo 

získaný. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľali dve alebo viac krajín, pochádza z tej krajiny, kde sa 

uskutočnilo jeho posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo prepracovanie 

uskutočnené v podnikoch na to vybavených, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo predstavuje 

dôležitý stupeň výroby.  

3. Dochádza ku zmene kódovania premennej „Druhu obchodu“. Kód druhu obchodu špecifikuje všetky 

charakteristiky, ktoré odlišujú jednu operáciu od druhej, bez ohľadu na to, či ide o operácie obchodné 

alebo iné, ktoré vedú k dovozu/vývozu tovaru. 

4. Je potrebné si aktualizovať verziu kombinovanej nomenklatúry, platnú pre rok 2022 a od 01.01.2022 

vykazovať kódy tovarov podľa novej verzie. Kombinovaná nomenklatúra je pre rok 2022 ustanovená 

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2021/1832 z 12. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom 

colnom sadzobníku. 

Za týmto účelom sa v zmenilo nasledovné: 

1. V dokladoch Intrastat pribudol atribút IČ DPH. Pri vytváraní dokladu Intrastat sa atribút naplní IČ DPH 

partnera z podkladového dokladu. Pre potreby špeciálnych kódov je naplnená hodnota 

prepisovateľná, prípadne pri ručnom zadávaní dokladu Intrastat je možné ju naplniť. 

 

 
 

2. Pri tvorbe dokladu Intrastat – odoslaný tovar sa z podkladového dokladu plní Krajina pôvodu. Je to 

vzťah do číselníka štátov. Plní sa obdobne, ako tomu bolo doteraz v prípade dokladov prijatého 

tovaru. 



 

 

Ak ste doklady Intrastat – doklady odoslaný tovar vytvorili pred distribúciou verzie, ktorá obsahuje zmeny 

platné od 1.1.2022, je potrebné tieto doklady vymazať a vytvoriť nanovo, ideálne po doplnení krajiny pôvodu 

do podkladových dokladov (faktúry vydané, výdajky). 

Doklady Intrastat  - doklady prijatý tovar ostávajú bez zmeny, čiže už vytvoren doklady od 1.1.2022 nie je 

potrebné nanovo vytvárať. 

 


