
Príloha: Stavby a stavebné práce zaradené do sekcie F Klasifikácie
produktov

Prehľad stavebných prác, ktoré patria do sekcie F Klasifikácie produktov. Podmienkou tuzemského
samozdanenia stavebných prác a dodania stavby alebo jej časti je vo všeobecnosti, že ide o dodanie
medzi platiteľmi dane. Týka sa aj dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo
montáž patrí do sekcie F Klasifikácie produktov. Klasifikácia produktov je ustanovená Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 4512008 v znení neskorších predpisov.

Dátum publikácie: 8. 10. 2015
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2021

F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE
41 Budovy a výstavba budov
41.0 Budovy a výstavba budov
41.00 Budovy a výstavba budov

41.00.1 Bytové budovy
41.00.11 Jednobytové budovy

41.00.12 Dvojbytové budovy

41.00.13 Troj a viacbytové budovy

41.00.14 Ubytovanie pre komunity

41.00.2 Nebytové budovy
41.00.21 Priemyselné budovy

41.00.22 Poľnohospodárske budovy, nebytové

41.00.23 Budovy pre administratívu

41.00.24 Budovy veľkoobchodu a maloobchodu

41.00.25 Budovy pre dopravu a komunikácie

41.00.26 Nádrže, silá a sklady

41.00.27 Hotely a podobné budovy

41.00.28 Budovy určené na verejnú zábavu, vzdelávanie, nemocničnú a inštitucionálnu
starostlivosť alebo náboženské účely

41.00.29 Ostatné nebytové budovy

41.00.3 Práce na stavbe bytových budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb,
práce na úpravách a renováciách)

41.00.31 Práce na stavbe jednobytových budov

Príloha: Stavby a stavebné práce zaradené do sekcie F Klasifikácie produktov

Stránka 1 / 6

https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/vladimir-pastierik


41.00.32 Práce na stavbe dvojbytových budov

41.00.33 Práce na stavbe troj a viacbytových budov

41.00.34 Práce na stavbe ubytovania pre komunity

41.00.4 Práce na stavbe nebytových budov (nové diela, rozširovanie pôvodných
stavieb, práce na úpravách a renováciách)

41.00.41 Práce na stavbe priemyselných budov

41.00.42 Práce na stavbe nebytových poľnohospodárskych budov

41.00.43 Práce na stavbe budov pre administratívu

41.00.44 Práce na stavbe budov veľkoobchodu a maloobchodu

41.00.45 Práce na stavbe budov pre dopravu a komunikácie

41.00.46 Práce na stavbe nádrží, síl a skladov

41.00.47 Práce na stavbe hotelov a podobných budov

41.00.48 Práce na stavbe budov určených na verejnú zábavu, vzdelávanie, nemocničnú
a inštitucionálnu starostlivosť alebo náboženské účely

41.00.49 Práce na stavbe ostatných nebytových budov

42 Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb
42.1 Cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc
42.11 Cesty a diaľnice; práce na stavbe ciest a diaľnic

42.11.1 Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie pre vozidlá a chodcov a letiskové dráhy

42.11.10 Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie pre vozidlá a chodcov a letiskové dráhy

42.11.2 Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií pre vozidlá a chodcov
a letiskových dráh

42.11.20 Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií pre vozidlá a chodcov
a letiskových dráh

42.12 Železnice a podzemné železnice; práce na stavbe železníc a podzemných železníc

42.12.1 Železnice a podzemné železnice

42.12.10 Železnice a podzemné železnice

42.12.2 Práce na stavbe železníc a podzemných železníc

42.12.20 Práce na stavbe železníc a podzemných železníc

42.13 Mosty a tunely; práce na stavbe mostov a tunelov

42.13.1 Mosty a tunely

42.13.10 Mosty a tunely

42.13.2 Práce na stavbe mostov a tunelov

42.13.20 Práce na stavbe mostov a tunelov

42.2 Výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí
42.21 Výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí pre kvapaliny

42.21.1 Inžinierske siete pre kvapaliny

Príloha: Stavby a stavebné práce zaradené do sekcie F Klasifikácie produktov

Stránka 2 / 6



42.21.11 Diaľkové potrubné vedenia pre kvapaliny

42.21.12 Miestne potrubné vedenia pre kvapaliny

42.21.13 Zavlažovacie systémy (kanály); vodovodné potrubia; čističky odpadových vôd,
zariadenia na likvidáciu odpadových vôd a čerpacie stanice

42.21.2 Práce na stavbe inžinierskych sietí pre kvapaliny

42.21.21 Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení

42.21.22 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vrátane doplnkových prác

42.21.23 Práce na stavbe zavlažovacích systémov (kanálov), vodovodných potrubí, čističiek
odpadových vôd, zariadení na likvidáciu odpadových vôd a čerpacích staníc

42.21.24 Vŕtanie vodných studní a inštalovanie septikov

42.22 Výstavba a práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí

42.22.1 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí

42.22.11 Diaľkové elektrické vedenia a komunikačné linky

42.22.12 Miestne elektrické vedenia a komunikačné linky

42.22.13 Elektrárne

42.22.2 Práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí

42.22.21 Práce na stavbe diaľkových elektrických vedení a komunikačných liniek

42.22.22 Práce na stavbe miestnych elektrických vedení a komunikačných liniek

42.22.23 Práce na stavbe elektrární

42.9 Ostatné projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných projektov
inžinierskych stavieb

42.91 Vodné diela a práce na stavbe vodných diel

42.91.1 Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a podobné
hydromechanické konštrukcie

42.91.10 Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a podobné
hydromechanické konštrukcie

42.91.2 Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, plavebných
komôr a podobných hydromechanických konštrukcií

42.91.20 Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, plavebných
komôr a podobných hydromechanických konštrukcií

42.99 Ostatné projekty inžinierskych stavieb i. n. a práce na stavbe ostatných
inžinierskych stavieb i. n.

42.99.1 Ostatné inžinierske stavby

42.99.11 Stavba objektov na ťažbu a výrobu

42.99.12 Stavby pre šport a rekreáciu

42.99.19 Ostatné inžinierske stavby i. n.

42.99.2 Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb

42.99.21 Práce na stavbe objektov na ťažbu a výrobu

42.99.22 Práce na stavbe štadiónov a športových ihrísk
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42.99.29 Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb i. n.

43 Špecializované stavebné práce
43.1 Demolačné práce a príprava staveniska
43.11 Demolačné práce

43.11.1 Demolačné práce

43.11.10 Demolačné práce

43.12 Príprava staveniska

43.12.1 Príprava staveniska

43.12.11 Príprava pôdy a pozemku; asanačné práce

43.12.12 Výkopové a zemné práce

43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce

43.13.1 Prieskumné vrty a vrtné práce

43.13.10 Prieskumné vrty a vrtné práce

43.2 Elektrické, inštalačné a iné stavebnomontážne práce
43.21 Elektroinštalačné práce

43.21.1 Elektroinštalačné práce

43.21.10 Elektroinštalačné práce

43.22 Inštalatérske práce, inštalácie výhrevných a klimatizačných zariadení

43.22.1 Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie, výhrevných, ventilačných a klimatizačných
zariadení

43.22.11 Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie

43.22.12 Inštalácie výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení

43.22.2 Inštalácie rozvodov plynu

43.22.20 Inštalácie rozvodov plynu

43.29 Ostatné stavebno-inštalačné práce

43.29.1 Ostatné stavebno-inštalačné práce

43.29.11 Izolačné práce

43.29.12 Montáž oplotenia a zábradlí

43.29.19 Ostatné inštalačné práce i. n.

43.3 Kompletizačné a dokončovacie práce
43.31 Omietacie práce

43.31.1 Omietacie práce

43.31.10 Omietacie práce

43.32 Stolárske inštalačné práce

43.32.1 Stolárske inštalačné práce

43.32.10 Stolárske inštalačné práce
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43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín

43.33.1 Obkladanie stien a pokládka dlažieb

43.33.10 Obkladanie stien a pokládka dlažieb

43.33.2 Kladenie ostatných dlážkových krytín, pokrývanie a tapetovanie stien

43.33.21 Práce s terazzovými dlaždicami, mramorom, žulou a bridlicou

43.33.29 Kladenie ostatných dlážkových krytín, obkladanie a tapetovanie stien i. n.

43.34 Maliarske, natieračské a sklenárske práce

43.34.1 Maliarske a natieračské práce

43.34.10 Maliarske a natieračské práce

43.34.2 Sklenárske práce

43.34.20 Sklenárske práce

43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

43.39.1 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

43.39.11 Montáž ozdobných prvkov

43.39.19 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce i. n.

43.9 Ostatné špecializované stavebné práce
43.91 Pokrývačské práce

43.91.1 Pokrývačské práce

43.91.11 Práce na strešných konštrukciách

43.91.19 Ostatné pokrývačské práce

43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

43.99.1 Izolačné práce proti vode

43.99.10 Izolačné práce proti vode

43.99.2 Lešenárske práce

43.99.20 Lešenárske práce

43.99.3 Pilotážne práce; základové práce

43.99.30 Pilotážne práce; základové práce

43.99.4 Betonárske práce

43.99.40 Betonárske práce

43.99.5 Práce na montáži oceľových konštrukcií

43.99.50 Práce na montáži oceľových konštrukcií

43.99.6 Murovanie a murárske práce

43.99.60 Murovanie a murárske práce

43.99.7 Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií

43.99.70 Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií

43.99.9 Špecializované stavebné práce i. n.

Š
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43.99.90 Špecializované stavebné práce i. n.

 

Vysvetlivky ku klasifikácii produktov podľa činností (CPA) 2015 – sekcia F Stavby a stavebné práce
(metodické usmernenie FR SR)

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Súvisiace dokumenty
DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2016
Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2016 a porovnanie s platným znením zákonov v roku 2015
Stavebné práce a kedy sa nás týka prenos daňovej povinnosti (videoškolenie)

Súvisiace odborné články
Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2016
3. Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v oblasti stavebníctva od 1. 1. 2016
Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác – metodický pokyn FR SR
Daňový tip: Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dani z pridanej hodnoty

Súvisiace príklady z praxe
Dodávka a montáž čističky odpadových vôd a prenos daňovej povinnosti k DPH
Dodávanie elektroinštalačných prác a prenos daňovej povinnosti
Stavebné činnosti pri výstavbe rodinných domov a DPH
Montážne a elektroinštalačné práce a prenos daňovej povinnosti k DPH
Vypracovanie projektovej dokumentácie a prenos daňovej povinnosti
DPH – prenos daňovej povinnosti pri dodaní tovaru s inštaláciou, opravy
Geologické práce a súvisiace služby a prenos daňovej povinnosti
Dodávka a montáž okien a prenos daňovej povinnosti k DPH
Montáž kamerového a dochádzkového systému
Inštalácie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
Stavebné práce (inštalácia počítačovej siete, zabezpečovacích systémov, elektrikárske práce) a
tuzemské samozdanenie
Samozdanenie stavebných prác prijatých od neplatiteľa DPH
Dodanie a montáž kancelárskeho nábytku a tuzemský prenos daňovej povinnosti
Inštalácia reklamnej tabule a prenos daňovej povinnosti
Prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctva
Stavebné práce (tepelnoizolačné práce pre rakúsku firmu) a prenos daňovej povinnosti
Výroba a montáž reklamy z hľadiska DPH, prenos daňovej povinnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty

S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené
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https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2015/2015.12.14_stavby.pdf
https://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/novela-zakona-c--222-2004-z--z--o-dph-od-1--1--2016--a-vybrane-problemy-v-praxi.htm
https://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/zmeny-v-danovych-zakonoch-od-1-1-2016-a-porovnanie-s-platnym-znenim-zakonov-v-roku-2015-.htm
https://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/stavebne-prace-a-kedy-sa-nas-tyka-prenos-danovej-povinnosti.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/zmeny-zakona-o-dph-od-1-januara-2016.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/3--rozsirenie-prenosu-danovej-povinnosti-na-prijemcu-plnenia-v-oblasti-stavebnictva-od-1--1--2016.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/prenos-danovej-povinnosti-pri-dodani-stavebnych-prac-metodicky-pokyn-fr-sr.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/danovy-tip-tuzemsky-prenos-danovej-povinnosti-pri-dani-z-pridanej-hodnoty.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dodavka-a-montaz-cisticky-odpadovych-vod-a-prenos-danovej-povinnosti-k-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dodavanie-elektroinstalacnych-prac-a-prenos-danovej-povinnosti.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/stavebne-cinnosti-pri-vystavbe-rodinnych-domov-a-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/montazne-a-elektroinstalacne-prace-a-prenos-danovej-povinnosti-k-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/vypracovanie-projektovej-dokumentacie-a-prenos-danovej-povinnosti-dph-2016.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dph-prenos-danovej-povinnosti-pri-dodani-tovaru-s-instalaciou-opravy.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/geologicke-prace-a-suvisiace-sluzby-a-prenos-danovej-povinnosti.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dodavka-a-montaz-okien-a-prenos-danovej-povinnosti-k-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/montaz-kameroveho-a-dochadzkoveho-systemu.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/instalacie-vzduchotechnickych-a-klimatizacnych-zariadeni.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/stavebne-prace-instalacia-pocitacovej-siete-zabezpecovacich-systemov-elektrikarske-prace-a-tuzemske-samozdanenie.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/samozdanenie-stavebnych-prac-prijatych-od-neplatitela-dph.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dodanie-a-montaz-kancelarskeho-nabytku-a-tuzemsky-prenos-danovej-povinnosti.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/instalacia-reklamnej-tabule-a-prenos-danovej-povinnosti.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/prenos-danovej-povinnosti-v-sektore-stavebnictva.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/stavebne-prace-tepelnoizolacne-prace-pre-rakusku-firmu-a-prenos-danovej-povinnosti.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/vyroba-a-montaz-reklamy-z-hladiska-dph-prenos-danovej-povinnosti.htm
http://www.epi.sk/zz/2004-222

