Spravodajca 02/2010
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak Vaša spoločnosť ako platiteľ DPH, počas roku 2009
zaplatila DPH v iných štátoch EÚ, môže podať žiadosť o vrátenie tejto DPH. Minimálna suma
DPH, ktorej vrátenie môže platiteľ z jednotlivého štátu EÚ žiadať, je 50,- EUR.
Žiadosť o vrátenie DPH je potrebné podať najneskôr do 30. 9. 2010 na miestne príslušný
daňový úrad v SR.
Žiadosť o vrátenie DPH sa podáva VÝLUČNE ELEKTRONICKOU FORMOU a vyžaduje sa,
aby bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom (ďalej len ZEP).
V prípade, že štatutár spoločnosti resp. osoba notársky splnomocnená zastupovaním
spoločnosti nemá vydaný ZEP, je potrebné požiadať o jeho vydanie príslušnú certifikačnú
autoritu.
(Zoznam
certifikačných
autorít
viď
http://www.nbusr.sk/sk/elektronickypodpis/zoznam-aca/aca-spravy-kvalifikovanych-certifikatov/index.html ).
Pre podanie elektronickej žiadosti o vrátenie DPH je potrebné aby štatutár resp.
splnomocnený zástupca spoločnosti vykonal nasledovné kroky:
1. Vydanie ZEP – možno vybaviť na počkanie resp. za 1 deň formou osobnej návštevy
štatutára u certifikačnej autority.
2. Registrácia na webovej stránke Daňového riaditeľstva (formou doručeného e-mailu
sa zástupcovi spoločnosti pridelí identifikačné číslo a doručí registračný formulár)
3. Osobná autorizácia formou osobnej návštevy na miestne príslušnom daňovom úrade.
Na webovej stránke Daňového riaditeľstva je popísaný postup vyplnenia žiadosti v aplikácii
pre elektronické podanie žiadosti. K žiadosti nie je potrebné predkladať originály dokladov.
Ak však základ dane je 1.000,- EUR a viac (v prípade pohonných látok 250,- EUR), je
potrebné spolu so žiadosťou o vrátenie DPH zaslať elektronickou formou aj kópiu daňového
dokladu.
Podmienky, ktoré musí žiadateľ o vrátenie DPH splniť:
a)
žiadateľ je registrovaným platiteľom DPH v SR;
b)
žiadateľ nemal v štátoch, z ktorých žiada vrátiť DPH, svoje sídlo, miesto
podnikania ani prevádzkareň ;
c)
žiadateľ neuskutočňoval oslobodené plnenia a dodania a dodania, z ktorých si
nárokuje vrátenie DPH, slúžili na uskutočňovanie vlastných zdaniteľných plnení

Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové
poradenstvo. Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať
zodpovednosť za prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri
riešení konkrétnych záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.
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