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Vysvetlivky 

1. Dodávateľovi a/alebo oprávnenému majiteľovi skladu slúži toto potvrdenie ako podklad na oslobodenie od dane 
z dodania tovaru a poskytovania služieb alebo zásielok tovaru oprávneným organizáciám alebo jednotlivcom podľa 
článku 151 smernice 2006/112/ES a článku 13 smernice 2008/118/ES. Podľa toho sa má pre každého dodávateľa/ 
majiteľa skladu vyhotoviť potvrdenie. Dodávateľ/majiteľ skladu musí okrem toho potvrdenie uchovať vo svojich 
záznamoch podľa platných predpisov, ktoré platia v jeho členskom štáte. 

2. a) Všeobecné vlastnosti papiera, ktorý sa má použiť, sú ustanovené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 164 
z 1. júla 1989, s. 3. 

Všetky výtlačky sa majú vyhotoviť na bielom papieri. Formát by mal byť 210 × 297 mm; najvyššia prípustná 
odchýlka je 5 mm kratšia, príp. 8 mm dlhšia než je uvedené. 

Potvrdenie o oslobodení od spotrebnej dane sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch: 

— výtlačok, ktorý zostáva u zasielateľa, 

— a výtlačok, ktorý sprevádza pohyb výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani. 

b) Nepoužitý priestor v kolónke 5.B sa musí preškrtnúť, aby sa doň nedalo nič dopísať. 

c) Doklad sa má vyplniť čitateľne a zápisy musia byť nezmazateľné. Vymazávanie ani prepisovanie nie sú prípustné. 
Potvrdenie sa má vyplniť v niektorom z jazykov uznaných hostiteľským členským štátom. 

d) Ak sa pri opise tovaru a/alebo služieb (kolónka 5.B potvrdenia) odvoláva formulár objednávky na kúpu, ktorý nie je 
vyplnený v niektorom z jazykov uznávaných hostiteľským členským štátom, musí oprávnená organizácia alebo 
jednotlivec priložiť preklad. 

e) Ak je potvrdenie napísané v jazyku, ktorý nie je uznaný členským štátom dodávateľa/majiteľa skladu, musí 
oprávnená organizácia alebo jednotlivec priložiť preklad údajov o tovare a službách uvedených v kolónke 5.B. 

f) Pod pojmom uznaný jazyk sa rozumie niektorý z úradne používaných jazykov v príslušnom členskom štáte alebo 
niektorý iný úradný jazyk Únie, ktorý členský štát vyhlási za použiteľný na tento účel. 

3. Svojím vyhlásením v kolónke 3 potvrdenia poskytuje oprávnená organizácia alebo jednotlivec údaje, ktoré sú potrebné 
na posúdenie žiadosti o oslobodenie od dane v hostiteľskom členskom štáte. 

4. Svojím vyhlásením v kolónke 4 potvrdenia potvrdzuje organizácia informácie uvedené v kolónkach 1 a 3 písm. a) 
dokumentu a potvrdzuje, že oprávnený jednotlivec je zamestnancom organizácie. 

5. a) Odkaz na formulár objednávky na kúpu (v kolónke 5.B. potvrdenia) obsahuje aspoň dátum a číslo objednávky. 
Formulár objednávky musí obsahovať všetky údaje, ktoré sú uvedené v kolónke 5 potvrdenia. Ak musí byť 
potvrdenie opatrené pečiatkou príslušného úradu hostiteľského členského štátu, má sa opečiatkovať aj Formulár 
objednávky. 

b) Uvedenie identifikačného čísla na účely spotrebnej dane definované v článku 22 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady 
(ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní je dobrovoľné, 
identifikačné číslo pre DPH alebo daňové registračné číslo sa uviesť musí. 

c) Meny sa majú označovať kódom zloženým z troch písmen v súlade s normou ISO 4217 stanovenou Medziná
rodnou organizáciou pre normalizáciu ( 1 ). 

6. Uvedené vyhlásenie oprávnenej organizácie alebo jednotlivca musí byť v kolónke 6 potvrdené pečiatkou príslušného 
úradu hostiteľského členského štátu. Uvedený úrad môže schválenie podmieniť súhlasom iného úradu svojho člen
ského štátu. Prislúcha príslušnému daňovému úradu, aby taký súhlas získal. 

7. Na účel zjednodušenia konania môže príslušný úrad oslobodiť oprávnenú organizáciu od povinnosti požiadať 
o pečiatku v prípade oslobodenia od dane v súvislosti s úradným použitím. Oprávnená organizácia by mala toto 
oslobodenie od povinnosti uviesť v kolónke 7 potvrdenia.
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( 1 ) Niektoré kódy mien, ktoré sa v súčasnosti používajú: EUR (euro), BGN (lev), CZK (česká koruna), DKK (dánska koruna), GBP (britská 
libra šterling), HUF (forint), LTL (litas), PLN (zloty), RON (rumunský lei), SEK(švédska koruna), USD (americký dolár).
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