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Zmeny v systéme INTRASTAT od 1. januára 2022
 

Vo vykazovaní INTRASTAT dôjde od 1. januára 

2022 k viacerým zmenám. 

 

Výška prahu oslobodenia 

Zmení sa výška prahu oslobodenia, a to 

jednotne na 1.000.000 EUR pre dovoz aj vývoz 

tovaru v rámci EÚ. Výnimkou budú subjekty, 

ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva 

a potravinárstva. Pre tie ostávajú v platnosti 

pôvodné prahy oslobodenia, teda pre dovoz 

200.000 EUR a pre vývoz 400.000 EUR 

Referenčné obdobie pre výpočet spravodajskej 

povinnosti pre rok 2022 je 01.10.2020 – 

30.09.2021.  

Zjednodušené vykazovanie 

Zaniká možnosť využívať zjednodušené 

vykazovanie kumulovaním položiek 

s hodnotou pod 200 EUR.  

Súčasne vzniká nová možnosť vykazovať 

položky uvedené na jednej faktúre 

nakumulované pod jedným kódom. 

Podmienkou je, aby celková hodnota 

akéhokoľvek počtu tovarových položiek na 

jednej faktúre bola nižšia ako 1.000 EUR (tzv. 

prah zásielky). Spravodajská jednotka môže 

takéto transakcie sčítať pri vývoze tovaru v 

rámci EÚ podľa členského štátu určenia a pri 

dovoze tovaru v rámci EÚ podľa členského 

štátu zaslania. Predpokladom na to, aby bol 

možný takýto spôsob vykazovania, je rovnaký 

štát zaslania alebo určenia. 

Zmeny v povinných údajoch vykazovania 

 V hláseniach o vývoze tovaru v rámci 

EÚ sa bude povinne vykazovať IČ DPH 

obchodného partnera. 

 Krajina pôvodu bude povinnou 

položkou vykazovania v oboch 

prípadoch – pri dovoze aj vývoze. 

 Menia sa kódy druhu obchodu, ktoré 

odlišujú jednu operáciu od druhej, bez 

ohľadu na to, či ide o operácie obchodné 

alebo iné, ktoré vedú k dovozu/vývozu 

tovaru. 
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 Bc. Miroslava Lukáčová 

Oddelenie daňového poradenstva 

T: +421 2 544 14 660 

E: miroslava.lukacova@auditor.eu  

Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické, či daňové poradenstvo. 

Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutie, ktoré 

sa čitateľ rozhodne učiniť na základe tohto materiálu, nepreberáme zodpovednosť. 

http://www.auditor.eu/

