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Zmeny pri  podávaní  žiadosti na vrátenie DPH   od 1.1.2010  
 

 
�      Žiados  o vrátenie dane  medzi lenskými štátmi EÚ ( alej len lenský štát) je  možné 

poda   pod a novely zákona o DPH od 1.1.2010 len  elektronicky  v štáte usadenia  
žiadate

�
a.  Slovenský  platite   dane  registrovaný  pod a  § 4 alebo   § 4b  zákona o DPH  

�      ( alej len ?platite  dane? ) si bude novým spôsobom, pod a  ustanovení  § 55a až § 55g 
novely zákona o DPH,  uplat ova  nárok na vrátenia dane v lenskom štáte, v ktorom mu 
boli dodané tovary a služby,  vyplnením a podaním žiadosti cez portál  Da ového 
riadite stva SR (www.drsr.sk ), najneskôr  do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý 
nasleduje  po období,  za  ktoré sa uplat uje nárok na vrátenie dane. 

 
�      Žiados  o vrátenie dane môže platite  dane poda , ak  v lenskom štáte,  v ktorom žiada 

vrátenie dane, nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkare , bydlisko, alebo sa  v om  
obvykle  nezdržiava.  

 
�      Da ové riadite stvo SR  bezodkladne elektronicky odošle platite ovi  dane potvrdenie 

o prijatí žiadosti a následne  po preverení  odošle  žiados  príslušnému  lenskému štátu  
vrátenia dane prostredníctvom Da ového úradu  Bratislava I.   

 
�      Da ový úrad Bratislava I neodošle  žiados   o vrátenie dane lenskému štátu, ktorému je  

žiados  ur ená, ak   
-    v  období, za ktoré sa  žiada vrátenie dane   žiadate  nebol platite om dane  alebo 
-          vykonával ako platite  dane len  innosti, pri ktorých nemôže odpo íta  da .        

      Neodoslanie  žiadosti  bude  oznámené platite ovi dane tiež elektronicky.   
 

Žiados  na vrátenie DPH  sa podáva  po 1.1.2010  len elektronickou formou 

so zaru eným elektronickým podpisom  

 
 

 
Postup  žiadate a  pred  elektronickým podaním žiadosti  : 
 

1.   registrova  sa  na portáli da ovej správy  a vytla i  si registra ný       
            formulár používate a  s prideleným  ID 
      2.   autorizova  sa na miestne príslušnom da ovom úrade  t.j. používate    
             (FO, konate �  PO , alebo zástupca v  da � ovom  konaní)    sa za ú elom   
             autorizácie dostaví na  da ový úrad s prideleným ID na portáli a s   
             nasledovnými dokladmi : 

?      osobný identifika� ný doklad (ob� iansky preukaz) 

?      vytla� ený Registra� ný formulár používate � a 

?      výpis z OR alebo živnostenský list 

?     prípadne plnomocenstvo (ak sa jedná o zástupcu) 

 



Bližšie informácie   sú podrobne  uvedené   na portáli  da ovej správy  www.drsr.sk v asti  ?Vrátenie 
DPH?.  
 
Vypracovalo: Da� ové riadite� stvo SR Banská Bystrica , január 2010 
 

  

 


