Informácia
o uplatňovaní sadzieb DPH pri tovare zatriedenom do číselného kódu
podpoložky „4818 40“
Spoločného colného sadzobníka 1 , ktorý sa používa ako zdravotnícka
pomôcka
S účinnosťou od 1. januára 2008 bol zákonom č. 593/2007 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, do
zoznamu tovarov so zníženou sadzbou DPH zaradený aj tovar s číselným kódom
Spoločného colného sadzobníka „4818 40“ s textovým opisom „Hygienické vložky
a tampóny, detské plienky a podobné hygienické výrobky - len na použitie pri
inkontinencii“.
Zámerom bolo zaviesť zníženú sadzbu DPH (10%) na tovar z uvedenej skupiny,
ktorý je považovaný za zdravotnícku pomôcku určenú pre inkontinentné osoby, ktoré trpia
takýmto ochorením. Tento zámer bol vyjadrený aj v dôvodovej správe k návrhu zákona
k bodom 53 až 60 (k prílohe č. 7): „Do zoznamu tovarov so zníženou sadzbou dane sa
dopĺňajú zdravotnícke pomôcky používané na liečbu inkontinencie, ktorá predstavuje značnú
finančnú záťaž pre postihnutých pacientov.“.
Znížená sadzba DPH 10% sa uplatňuje (pri dovoze, pri nadobudnutí, pri dodaní
v tuzemsku na každom stupni predaja) na výrobky, ktorých účelom určenia je používanie pri
inkontinencii.
Otázky z doterajšej praxe sa týkajú najmä uplatnenia správnej sadzby DPH pri
detských plienkach, teda plienkach určených pre deti, ktoré sa používajú pri bežnej
starostlivosti o dieťa, ale aj pri starostlivosti o dieťa, ktoré trpí nežiadúcim únikom moču
alebo stolice.
Pre všeobecnú informovanosť uvádzame, že smernica Rady 2006/112/ES
o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ktorá je základným rámcom pre uplatňovanie
dane z pridanej hodnoty v jednotlivých členských štátoch EÚ, v bode 4 prílohy III (Zoznam
dodaní tovarov a poskytnutí služieb, na ktoré sa môžu uplatniť znížené sadzby DPH)
ustanovuje, že znížená sadzba DPH sa môže uplatniť na lekárske vybavenie, pomôcky a iné
zariadenia bežne určené na uľahčenie alebo ošetrenie zdravotného postihnutia na
výlučne osobné použitie postihnutými osobami vrátane opráv takýchto tovarov. Cit.
smernica neumožňuje uplatňovať zníženú sadzbu DPH na detské plienky, ktoré sa používajú
pri bežnej starostlivosti o dieťa.
V zmysle novelizovaného znenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov a jeho prílohy č. 7 sa na detské plienky vo všeobecnosti
uplatňuje základná sadzba DPH (19%).
V prípade, ak sú detské plienky zdravotníckou pomôckou na použitie pre
inkontinentné osoby, uplatní sa znížená sadzba DPH 10% na konečnom stupni predaja, čo
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Nariadenie Komisie (ES) č. 1214/2007 z 20. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu
Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

platiteľ dane preukáže príslušným dokladom (napr. lekárskym poukazom alebo objednávkou
na základe lekárskeho predpisu).
Do pozornosti dávame skutočnosť, že znížená sadzba DPH na tovar s číselným kódom
podpoložky „4818 40“ Spoločného colného sadzobníka sa nevzťahuje na všetky zdravotnícke
pomôcky (hygienické vložky, plienky a podobné hygienické výrobky) určené pre
inkontinentných pacientov (napr. sa nevzťahuje na hygienické vložky, plienky a podobné
hygienické výrobky, vyrobené z vaty, ktoré patria do podpoložky „5601 10“ Spoločného
colného sadzobníka,). Aby mohla byť uplatnená znížená sadzba DPH na zdravotnícky tovar
pre inkontinentných pacientov, je dôležité poznať materiál, z ktorého je tovar vyrobený.
Prípadná zmienka na obale výrobku, že je určený pre inkontinentné osoby, ešte nezaručuje, že
ide o tovar podpoložky „4818 40“.
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