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 Vybrané otázky týkajúce sa problematiky vzniku daňovej povinnosti pri 

nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu  

 

Tento informačný materiál sa zaoberá problematikou posúdenia vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí 

tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (ďalej len IČŠ) podľa § 20  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH).  

Pre správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti  pri takomto zdaniteľnom obchode, je  dôležité si uvedomiť, že 

musí byť pri ňom  okrem iných podmienok, splnená podmienka prechodu práva nakladať s hnuteľnou vecou 

ako vlastník na nadobúdateľa a  podmienka odoslania alebo prepravy hnuteľnej veci nadobúdateľovi 

predávajúcim, nadobúdateľom, alebo na ich účet do členského štátu iného ako je ten, z ktorého je tovar 

prepravovaný. 

Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z IČŠ daňová povinnosť vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po kalendárnom mesiaci, kedy sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola 

vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po kalendárnom 

mesiaci, v ktorom bol tovar nadobudnutý (s výnimkou prípadu nadobudnutia nového dopravného prostriedku z  IČŠ 

osobou, ktorá nie je registrovaná pre daň - § 78 ods. 4 zákona o DPH). Nadobudnutie sa týka len hnuteľného 

hmotného majetku. 

Pre určenie vzniku daňovej povinnosti majú rozhodujúci vplyv deň nadobudnutia tovaru (deň vzniku práva 

kupujúceho nakladať s tovarom ako vlastník; pri jeho stanovení sa vychádza z  dohodnutých  dodacích podmienok 

medzi predávajúcim a kupujúcim) a deň vyhotovenia faktúry na dodanie tovaru dodávateľom z IČŠ. Ak  

dodávateľ z  IČŠ vyhotoví faktúru pred dňom dodania tovaru, tak uvedená skutočnosť nezakladá vznik daňovej 

povinnosti, až na prípad, keď je faktúra vyhotovená odberateľovi pred prepravením tovaru a tento tovar je 

následne prepravený fyzicky na územie SR  maximálne do podania daňového priznania za toto zdaňovacie 

obdobie, príp. do obdobia spracovania podkladov na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom 

bola vyhotovená faktúra, potom táto skutočnosť vznik daňovej povinnosti zakladá.  Tiež, ak je faktúra vyhotovená 

predávajúcim z IČŠ v lehote odo dňa nadobudnutia tovaru v tuzemsku do 15-teho dňa nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca, tak daňová povinnosť vzniká v deň vyhotovenia faktúry .   

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z  IČŠ vzniká tak platiteľovi dane (registrovaný pre DPH 

podľa § 4, § 4a alebo § 5 zákona o DPH), ako aj osobe registrovanej pre daň podľa § 7 zákona o DPH, prípadne 

podľa § 7a zákona o DPH za určitých podmienok (Viac informácií k nadobudnutiu tovaru v tuzemsku z IČS osobou 

registrovanou pre DPH § 7a zákona o DPH je dostupných na portáli finančnej správy /www.financnasprava.sk/ 

v časti Podnikatelia  a organizácie/Dane/DPH/Informácie o dani z pridanej hodnoty/Registračná povinnosť pre 

DPH/Registračná povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu/ Nadobudnutie tovaru osobou, ktorá je 

už registrovaná na daň podľa § 7a zákona o DPH). 

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/registracna-povinnost-pre-dph#RegistraciaClenskyStat
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/registracna-povinnost-pre-dph#RegistraciaClenskyStat
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/registracna-povinnost-pre-dph#RegistraciaClenskyStat
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Upozornenie:  Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z IČŠ  daňová povinnosť nevzniká poskytnutím platby vopred 

za tovar, ktorý bude predmetom nadobudnutia z IČŠ v budúcnosti.  

 

K uvedenej problematike prinášame niekoľko odpovedí na otázky daňových subjektov. 

 

Otázka č. 1 – Vznik daňovej povinnosti, keď bola faktúra vyhotovená skôr ako bol tovar dodaný 

a prepravený do tuzemska 

Maďarská s.r.o., ktorá je  identifikovaná pre daň v Maďarsku vyhotovila faktúru na dodávku tovaru  pre slovenského 

odberateľa - platiteľa dane dňa 31.8.2022. Tovar bol dodávateľom prepravený z Maďarska do SR dňa 14.9.2022, 

kedy si ho aj odberateľ  prevzal. Daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie august 2022 odberateľ podal 

24.9.2022. Kedy vzniká daňová povinnosť odberateľovi? 

Odpoveď: 

Daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry, t.j. 31.8.2022, pretože do podania daňového priznania k DPH 

za zdaňovacie obdobie 8/2022 (v ktorom bola vyhotovená faktúra dodávateľom) bola vykonaná aj preprava tovaru 

z Maďarska do SR a došlo k nadobudnutiu tovaru v SR (podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH). 

 

Otázka č. 2 – Vznik daňovej povinnosti, keď bola faktúra vyhotovená skôr ako bol tovar dodaný 

a prepravený do tuzemska 

Faktúra na dodanie tovaru bola vyhotovená talianskym dodávateľom (platiteľom dane) dňa 29.8.2022 pre 

slovenského odberateľa (platiteľa dane). Preprava tovaru z Talianska do SR bola vykonaná až dňa 28.9.2022, kedy 

aj kupujúci nadobudol právo nakladať s tovarom ako vlastník  jeho prevzatím vo svojom sklade na území SR.   

Platiteľ dane podal daňové priznanie k DPH za august 2022 dňa 23.9.2022.  Vzniká  platiteľovi dane daňová 

povinnosť dňom vyhotovenia faktúry talianskym dodávateľom? 

Odpoveď: 

Nie. V uvedenom prípade nemôže daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku vzniknúť dňom 

vyhotovenia faktúry, teda 29.8.2022, ale až 15.10.2022,  t.j. podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, pretože 

tovar nebol do SR prepravený ani dodaný do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie august 2022 - 

do 23.9. 2022. 

 

Otázka č. 3 – Vznik daňovej povinnosti, keď bola faktúra vyhotovená po uskutočnení prepravy do 

tuzemska  a dodaní tovaru 

Platiteľ dane si objednal tovar od poľského podnikateľa identifikovaného pre daň v Poľsku. Prepravu tovaru do SR 

zabezpečovala iná osoba na účet dodávateľskej spoločnosti. Platiteľ dane nadobudol tovar dňa 28.2.2022, kedy  

ho fyzicky prevzal v tuzemsku. Poľský podnikateľ vyhotovil faktúru dňa 4.3.2022. Kedy vzniká daňová povinnosť  

platiteľovi dane? 

Odpoveď: 

Daňová povinnosť vzniká SK platiteľovi dane dňom vyhotovenia faktúry, t.j. 4.3.2022, pretože bola vyhotovená pred 

15. marcom 2022 (pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo 

uskutočnené nadobudnutie tovaru), teda v zmysle ustanovenia § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH.   

 

Otázka č. 4 – Vznik daňovej povinnosti, keď bola faktúra vyhotovená po uskutočnení prepravy do 

tuzemska  a dodaní tovaru 

Česká firma - platiteľ dane dodala z ČR slovenskému platiteľovi dane tovar dňa 30.6.2022.  Dodávateľ z dôvodu 

pobytu na služobnej ceste faktúru pre slovenského odberateľa vyhotovil až dňa 17.8.2022. Kedy vzniká daňová 

povinnosť odberateľovi? 

Odpoveď: 
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Daňová povinnosť vzniká odberateľovi 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, 

v ktorom bolo uskutočnené nadobudnutie tovaru, t j. dňa 15.7.2022 (podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o DPH).  

 

Otázka č. 5 – Vznik daňovej povinnosti, keď faktúra bola vyhotovená pred prepravou tovaru do tuzemska 

Slovenský platiteľ dane uzatvoril dňa 13.5.2022 s českým dodávateľom - platiteľom dane  v ČR zmluvu na dodanie 

nábytku. Český dodávateľ vyhotovil pre slovenského platiteľa dane faktúru dňa 22.7.2022. Slovenský platiteľ dane 

si nábytok osobne prevzal v ČR v sklade dodávateľa dňa 25.7.2022 a v ten istý deň ho prepravil firemným 

motorovým vozidlom do SR. Kedy vzniká daňová povinnosť slovenskému platiteľovi?   

Odpoveď: 

Slovenskému platiteľovi dane  daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry t. j. 22.7.2022 (§ 20 ods. 1 písm. 

b) zákona o DPH), pretože nábytok bol na územie SR prepravený do podania daňového priznania za zdaňovacie 

obdobie júl 2022. 

 

Otázka č. 6 – Vznik daňovej povinnosti, keď faktúra bola vyhotovená pred prepravou tovaru do tuzemska  

Slovenský platiteľ dane uzatvoril dňa 5.5.2022 s rakúskym dodávateľom, platiteľom dane v Rakúsku zmluvu na 

dodanie stroja s dodacou podmienkou EXW. Rakúsky dodávateľ po výrobe stroja vyhotovil pre SK platiteľa dane 

faktúru dňa 1.7.2022, v ktorej uviedol deň dodania tovaru zhodný s dňom vystavenia faktúry, t.j. 1.7.2022, aj keď 

stroj zostal na sklade v Rakúsku a v uvedený deň nebol prepravený na Slovensko. Ako bude SK platiteľ dane 

posudzovať vznik daňovej povinnosti?  

Odpoveď: 

Slovenský platiteľ dane by určil vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného ČŠ  dňom vyhotovenia 

faktúry (dňa 1.7.2022) len vtedy, ak by do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola 

vyhotovená faktúra, bol stroj aj fyzicky prepravený do tuzemska. Ak by stroj nebol do tuzemska prepravený do 

podania  daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola faktúra vyhotovená, ale až neskôr, potom 

daňová povinnosť  vznikne  až  15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom 

bude tovar prepravený SK platiteľom dane alebo na jeho účet do SR,  t.j. podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o DPH. 

 

Otázka č. 7 – Vznik daňovej povinnosti  pri nákupe tovaru v maloobchode v Poľsku  

1. Slovenský platiteľ dane  dňa 17.7.2022 kúpil v Poľsku v obchode remeselné náradie, pričom mu bol 

poľským platiteľom  DPH vyhotovený len doklad z elektronickej registračnej pokladnice s uplatnenou 

poľskou DPH, bez identifikačných údajov o odberateľovi. Napriek preukázaniu sa prideleným SK IČDPH 

zo strany kupujúceho,  predávajúci odmietol  vyhotoviť faktúru s oslobodením od dane. Predmetné náradie 

si v ten istý deň platiteľ dane aj prepravil  na územie SR.  Kedy vzniká  daňová povinnosť z nadobudnutého 

tovaru?  

Odpoveď: 

Daňová povinnosť vzniká slovenskému platiteľovi dane dňa 15.8.2022 (t.j. podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona 

o DPH), pričom pri  zdanení nadobudnutého tovaru bude  vychádzať z ceny bez poľskej DPH.  (Daňovú povinnosť 

nie je možné určiť podľa dátumu vyhotovenia dokladu  z ERP, pretože podľa čl. 220a ods. 2 smernice 2006/112/ES  

členské štáty nemôžu povoliť pri intrakomunitárnej dodávke tovaru vyhotovenie zjednodušenej faktúry, resp. pri 

takejto dodávke je zakázané ju vyhotoviť). 

 

Otázka č. 8 – Vznik daňovej povinnosti - prelom rokov   

Nemecký dodávateľ - platiteľ dane odovzdal tovar na prepravu z Nemecka na Slovensko dňa 23.12.2022. 

V uvedený deň bola vyhotovená aj faktúra, ktorá bola zaslaná spolu s tovarom. Kupujúci - slovenský platiteľ dane,  

z dôvodu pobytu na dovolenke, fyzicky prevzal tovar až dňa 5.1.2023. Kupujúci podal daňové priznanie k DPH za 

zdaňovacie obdobie 12/2022  dňa 25.01.2023. Kedy vzniká daňová povinnosť slovenskému platiteľovi dane?  Kedy 

vzniká daňová povinnosť slovenskému platiteľovi dane v prípade, ak by prevzal tovar dňa 27.1.2023?  

Odpoveď: 
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Daňová povinnosť vzniká slovenskému platiteľovi dane dňa 23.12.2022 v zmysle ustanovenia § 20 ods. 1 písm. b) 

zákona o DPH, t.j. dňom vyhotovenia faktúry, pretože faktúra bola vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. 

dňom podľa písm. a) citovaného ustanovenia a preprava tovaru bola  do SR vykonaná do podania daňového 

priznania. 

V prípade, ak by slovenský platiteľ dane prevzal tovar fyzicky dňa 27.1.2023, tak daňová povinnosť vzniká dňa 

15.2.2023 (podľa ustanovenia § 20 ods. 1 písm. a) zákona o DPH).  

 

Otázka č. 9 – Vznik daňovej povinnosti a opakované nadobudnutie tovaru   

Slovenský podnikateľ - platiteľ dane od 1.1.2022 do 31.12.2022 na základe uzatvorenej zmluvy  nakupuje mäsové 

výrobky od maďarskej s.r.o., platiteľa dane v Maďarsku. Maďarský dodávateľ sa zaviazal, že uvedené výrobky 

budú  dodávané slovenskému platiteľovi dane opakovane, pričom faktúry bude maďarský dodávateľ za dodávky 

tovaru vyhotovovať vždy  20. deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli výrobky dodané. 

Kedy vzniká daňová povinnosť? 

Odpoveď: 

V uvedenom prípade sa považuje tovar (mäsové výrobky) za nadobudnutý posledným dňom každého 

kalendárneho mesiaca až kým sa dodanie tovaru  neskončí, t. j. do 31.12.2022, ako napr. 31.januára, 28. februára, 

31. marca, atď..  

Daňová povinnosť vzniká 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy sa 

uskutočnilo nadobudnutie tovaru (§ 20 ods. 1 písm. a) zákona o DPH), t.j. za tovar, ktorý bol nadobudnutý 31. 

januára 2022, vzniká daňová povinnosť  dňa 15. februára 2022;  za tovar, ktorý bol nadobudnutý 28. februára 2022 

vzniká daňová povinnosť dňa 15. marca 2022 a za tovar, ktorý bol nadobudnutý 31. marca 2022 vzniká daňová 

povinnosť dňa 15.4.2022 atď. (§ 19 ods. 3 písm. e) zákona o DPH). 

  

Otázka č. 10 –  Vznik daňovej povinnosti z nadobudnutia tovaru osobe registrovanej pre daň podľa § 7 

(neplatiteľ dane)      

Slovenská s.r.o., v postavení osoby registrovanej pre daň podľa § 7 zákona o DPH (neplatiteľ dane), nakúpila tovar 

od holandskej s.r.o. – platiteľa dane v Holandsku, na základe dohodnutej dodacej podmienky (DDU Rimavská 

Sobota), v rámci ktorej dodávateľ splní svoju povinnosť voči odberateľovi dodaním tovaru v mieste určenia, na 

základe dohody, t.j. v Rimavskej Sobote, pričom zabezpečí aj prepravu uvedeného tovaru. Dňa 28.3.2022 odovzdal 

holandský predávajúci  dopravcovi tovar pre kupujúceho, a to  spolu s faktúrou vystavenou 25.3.2022, s uvedením 

miesta určenia Rimavská Sobota. Prostredníctvom prepravnej spoločnosti bol tovar slovenskej s.r.o. odovzdaný 

1.4.2022. Kedy vzniká daňová povinnosť slovenskej s.r.o.? 

Odpoveď 

Daňová povinnosť slovenskej s.r.o. vznikne v deň vyhotovenia faktúry holandským platiteľom t.j. 25.3.2022, pretože 

do  podania daňového priznania (slovenská s.r.o. podala daňové priznanie k DPH za mesiac 3/2023 dňa 25.4.2022) 

boli splnené všetky podmienky nadobudnutia tovaru v tuzemsku (tovar bol prepravený do tuzemska a tiež aj 

odovzdaný kupujúcemu).   

 

Otázka č. 11 –  Vznik daňovej povinnosti z nadobudnutia tovaru osobe registrovanej pre daň podľa § 7a 

(neplatiteľ dane)      

Slovenský živnostník, v postavení osoby registrovanej pre daň podľa § 7a zákona o DPH (neplatiteľ dane) bol dňa 

6.12.2022 na nákupe vo Viedni, kde kúpil na faktúru vyhotovenú v tento deň od rakúskeho  platiteľa dane počítače 

a iné zariadenia vo výške 16 000 eur bez rakúskej dane. Kedy vzniká slovenskému živnostníkovi daňová povinnosť 

z tohto tovaru, ktorý si prepravil do SR ? 

Odpoveď 

Daňová povinnosť slovenskému živnostníkovi vzniká dňom vyhotovenia faktúry,  t.j. dňa 6.12.2022 (podľa § 20 

ods. 1 písm. b) zákona o DPH).  
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Otázka č. 12 – „Vznik daňovej povinnosti“, ak bola vyhotovená len faktúra, ale k dodaniu tovaru vôbec 

nedošlo    

Na základe uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy slovenskému platiteľovi dane bola doručená dňa 31.5.2022 faktúra 

od rumunského platiteľa dane  na  dodávku tovaru z Rumunska. Tovar však nakoniec vôbec nebol dodaný . Vzniká 

daňová povinnosť slovenskému platiteľovi dane,  keď mu bola doručená len faktúra od rumunského platiteľa?   

Odpoveď: 

Nie. V prípade, že kupujúci nenadobudol  tovar v SR,  t.j. nenadobudol právo nakladať s tovarom ako vlastník, tak 

len vystavená faktúra od dodávateľa nezakladá vznik daňovej povinnosti v zmysle ustanovenia § 20 zákona o DPH.  

 

Otázka č. 13 – Vznik daňovej povinnosti v osobitnom prípade (§ 11a zákona o DPH)  

Rakúsky platiteľ dane (neusadený v SR) uzavrel zmluvu so slovenským platiteľom dane na dodanie tovaru  

v režime call-off stock (§ 11a zákona o DPH),  na základe ktorej rakúsky platiteľ dane premiestni svoj tovar do 

prenajatého skladu v SR, z ktorého si slovenský platiteľ dane v lehote 12 mesiacov  od naskladnenia bude odoberať 

tovar podľa potreby svojej výroby. Až týmto momentom nadobudne slovenský platiteľ právo nakladať s tovarom 

ako vlastník. Kedy sa tovar považuje za nadobudnutý a kedy vznikne slovenskému platiteľovi dane daňová 

povinnosť? 

Odpoveď: 

V tomto osobitnom prípade sa nadobudnutie bude považovať za uskutočnené až keď dôjde k prevodu práva 

nakladať s tovarom ako vlastník na kupujúceho v tuzemsku – t.j. odobratím tovaru zo skladu, nie už jeho 

premiestnením. K nadobudnutiu tovaru v tuzemsku z iného členského štátu dôjde v čase prevodu vlastníckeho 

práva, pričom vznik daňovej povinnosti sa určí podľa § 20 zákona o DPH, t.j. rovnako ako pri bežnom nadobudnutí 

tovaru z IČŠ (Viac informácií k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty v režime call-off stock podľa § 8a a § 11a 

zákona od DPH je dostupných na portáli finančnej správy /www.financnasprava.sk/ v Metodickom pokyne k 

uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty v režime call-off stock podľa § 8a a § 11a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 

Otázka č. 14 – „Vznik daňovej povinnosti“  pri  faktúre vyhotovenej na prijatie platby    

Slovenský platiteľ dane si objednal knihy z Českej republiky, za ktoré následne vopred zaplatil; faktúra na prijatie 

platby bola dodávateľom vyhotovená dňa 7.1.2022. Knihy z ČR boli platiteľovi dane zaslané dňa 14.3.2022, kedy 

aj nadobudol právo nakladať s tovarom ako vlastník. Faktúra na dodanie tovaru bola českým dodávateľom 

vystavená až 20.04.2022.  Kedy vzniká daňová povinnosť slovenskému platiteľovi dane? 

Odpoveď: 

Daňová povinnosť vzniká 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa 

uskutočnilo nadobudnutie tovaru, t.j. dňa 15.4.2022, keďže faktúra na dodanie tovaru bola vyhotovená až 

20.4.2022. Na prijatú platbu vopred ako ani na faktúru vystavenú k prijatej platby vopred sa neprihliada.  

 
Otázka č. 15 – „Vznik daňovej povinnosti“ pri kúpe tovaru, ktorý bol obratom predaný v členskom štáte 

nákupu  

Slovenský platiteľ dane kúpil dňa 30.11.2022 v Nemecku na výstave tovar od nemeckej firmy – platiteľa dane 

v Nemecku, ktorý mu za predaj vyhotovil aj v tento deň faktúru. Slovenský platiteľ dane však tovar neprepravil na 

Slovensko, ale na druhý deň 1.12.2022 ho v Nemecku predal inej nemeckej firme. Má sa platiteľ „samozdaniť“ na 

Slovensku, ak áno, kedy mu vzniká daňová povinnosť? 

Odpoveď: 

Nie. Daňová povinnosť slovenskému platiteľovi v SR nevznikla, pretože nedošlo k nadobudnutiu tovaru v SR – 

tovar sa fyzicky do SR neprepravil (ani do iného členského štátu).   

 
 

 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2019/2019.12.31_MP_call_off_stock.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2019/2019.12.31_MP_call_off_stock.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2019/2019.12.31_MP_call_off_stock.pdf
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K vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v SR z iného členského štátu sú k dispozícii na internetovej 

stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk) aj iné praktické otázky s odpoveďami, a to v časti FAQ/Praktické 

príklady/DPH/ Daňová povinnosť/Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného ČŠ. 

 

 

Vypracovalo:   Finančné riaditeľstvo SR  

Centrum podpory pre dane 

December 2022 

 

 

 

https://podpora.financnasprava.sk/403327-Da%C5%88ov%C3%A1-povinnos%C5%A5-pri-nadobudnut%C3%AD-tovaru-v-tuzemsku-z-in%C3%A9ho-%C4%8C%C5%A0
https://podpora.financnasprava.sk/403327-Da%C5%88ov%C3%A1-povinnos%C5%A5-pri-nadobudnut%C3%AD-tovaru-v-tuzemsku-z-in%C3%A9ho-%C4%8C%C5%A0

