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Informácia k zmene IČ DPH u holandských fyzických osôb 

 

Od 01.01.2020 dochádza k zmene IČ DPH u holandských fyzických osôb (IČ DPH právnických osôb a IČ DPH 

skupinovej registrácie sa nemenia). Holandská daňová správa pridelila všetkým registrovaným fyzickým osobám 

nové IČ DPH. Staré IČ DPH sú platné do 31.12.2019 a od 01.01.2020 platia nové IČ DPH. Registrované fyzické 

osoby musia uvádzať nové IČ DPH na faktúrach a svojich webstránkach. Taktiež by mali o nových pridelených IČ 

DPH včas informovať svojich odberateľov a zákazníkov. V systéme VIES 

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/) sa tieto novo pridelené IČ DPH budú javiť ako nové spoločnosti, čo 

môže viesť k rôznym nezrovnalostiam. 

 

Pravidlá pri vypĺňaní súhrnných výkazov: 

 pre obdobia do 31.12.2019 sa použije staré NL IČ DPH, 

 pre obdobia od 01.01.2020 sa použije nové NL IČ DPH. 

 

Pravidlá pre vystavovanie faktúr: 

 na faktúru vystavenú v roku 2020 za služby poskytnuté a tovary dodané v roku 2019 sa uvedie staré NL 

IČ DPH, 

 na faktúru vystavenú v roku 2020 za služby poskytnuté a tovary dodané v roku 2020 sa uvedie nové NL 

IČ DPH. 

 

Príklad č. 1 

Slovenský platiteľ dane poskytol holandskému podnikateľovi s NL IČ DPH reklamnú službu dňa 30.12.2019. 

Holandský podnikateľ má od 01.01.2020 nové NL IČ DPH. Aké IČ DPH má slovenský platiteľ dane  uviesť vo 

faktúre vystavenej v januári 2020 za dodanie služby holandskému podnikateľovi? A zároveň, aké IČ DPH má 

uviesť v súhrnnom výkaze podanom  za mesiac december 2019? Slovenský platiteľ dane uvádza vo faktúre ako 

aj v súhrnnom výkaze staré NL IČ DPH, t.j. platné do 31.12.2019. 

 

Príklad č. 2 

Slovenský podnikateľ (registrovaný podľa § 7a zákona o DPH) poskytol holandskému podnikateľovi s NL IČ DPH 

prekladateľskú službu dňa 07.01.2020. Holandský podnikateľ má od 01.01.2020 nové NL IČ DPH. Aké IČ DPH 
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má slovenský platiteľ dane  uviesť vo faktúre za dodanie služby holandskému podnikateľovi? A zároveň, aké IČ 

DPH má uviesť v súhrnnom výkaze podanom za mesiac január 2020? Slovenský platiteľ dane uvádza vo faktúre 

ako aj v súhrnnom výkaze nové NL IČ DPH, t.j. platné od 01.01.2020. 

 

Poznámka:  

V prípade, že chcete overiť platnosť holandského IČ DPH, tak možnosti overenia sú uvedené v infomateriáli 

s názvom Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie (zverejnený 

na www.financnasprava.sk). 

 

Pre získanie detailnejších informácií o holandských (NL) IČ DPH môžete navštíviť internetovú stránku: 

www.belastingdienst.nl/business  
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