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Potrebné podklady / Doklady pre nákup v rámci spoločenstva na území Európskej 
únie  podľa § 6a Zákona o dane z obratu. 
 
„Čistý predaj“ 
 

• Firemný listový papier s údajmi o: názve firmy, adrese a priemyselnom odvetví, 
ako aj o platnom daňovom identifikačnom čísle. 

• Kópia ohlásenia živnosti príp. kópia notárskej spoločenskej zmluvy (pri 
prvých obchodoch sa musí predložiť v origináli alebo overená kópia), ako aj 
overený a do  nemeckého jazyka preložený odpis týchto podkladov. Musí byť 
jasné, kto je konateľom oprávneným k zastupovaniu. 

• Pri prvých obchodoch sa musí majiteľ firmy dostaviť osobne, ináč musí 
splnomocnená osoba predložiť overenú a podpísanú kópiu pasu majiteľa firmy ako aj 
originálnu plnú moc s podpisom majiteľa firmy. Podpisy majiteľa firmy musia byť 
notársky overené. Plná moc musí obsahovať celé meno, adresu a číslo preukazu 
splnomocnenej osoby. Splnomocnená osoba musí predávajúcemu predložiť 
občiansky preukaz / cestovný pas pre kontrolu identity. 

• Pri následných obchodoch cez splnomocnené osoby musí byť plná moc 
za splnomocnenú osobu predložená v origináli. 

• Pri firmách, ktoré existujú menej ako dva roky, potrebujeme potvrdenie finančného 
úradu / daňového poradcu o tom, že firma je živnostensky aktívna a že má obrat. 
Dodatočne by pomohla napr. fotka podniku alebo príp. internetový výstup 
(homepage) alebo aktuálne predajné inzeráty v tlačových médiách. 

• Tovar musí kupujúci alebo poverená osoba prepraviť do ostatného územia 
spoločenstva. Aj na to je potrebný kvalifikovaný doklad (CMR) a kupujúci sa musí 
zaviazať, že vozidlo riadne zdaní. 

• Platba musí prebehnúť formou bankového prevodu zo zahraničného firemného účtu. 
 
Alternatívy: 
 
1. Kupujúci kupuje vozidlo vrátane dane z pridanej hodnoty a zúčtuje si ju s na to 
určeným zúčtovacím strediskom v zahraničí. 

 
2. Kupujúci zaplatí depozit za DPH za tovar vo výške nemeckej zákonom stanovenej DPH (v 
súčasnosti 19%). Refundácia sa uskutoční po predložení kvalifikovaného dokladu v origináli 
zahraničného finančného úradu o riadnom zdanení zakúpeného tovaru. (Z toho musí byť 
zreteľné, o aký tovar ide, príp. musia byť uvedené čísla podvozkov vozidiel). 

 
Zmeny vyhradené! 

 

 
 


