
 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských 

štátoch Európskej únie 

 

Vo vykonávacom Nariadení Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú 

vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty 

je v článku 18 ods. 1 písm. a) vymedzené, že pokiaľ poskytovateľ (dodávateľ) nemá 

informácie, ktoré svedčia o opaku, môže odberateľa usadeného v rámci Spoločenstva 

(členské štáty Európskej únie) považovať za zdaniteľnú osobu, ak mu odberateľ oznámil 

svoje identifikačné číslo pre DPH, a poskytovateľ získa potvrdenie platnosti tohto 

identifikačného čísla, ako aj mena a adresy, ktoré sa s ním spájajú, a to v súlade 

s článkom 31 nariadenia Rady (ES) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej 

spolupráci a boji proti podvodom z oblasti dane z pridanej hodnoty.  

Potvrdením platnosti identifikačného číslo pre DPH odberateľa v rámci Európskej únie je  

dodávateľovi umožnené: 

1. Uplatniť oslobodenie od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru do iného 

členského štátu za podmienok definovaných v § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH), 

2. Určiť miesto dodania služby  pri poskytovaní služieb podľa základného pravidla 

definovaného v § 15 ods. 1 zákona o DPH. 

 

Platitelia si môžu overiť platnosť identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských 

štátoch Európskej únie nasledujúcimi spôsobmi: 

1. Na Finančnom riaditeľstve SR, a to: 

 telefonicky, na telefónnom čísle: 048/43 93 976 

 e-mailom, na e-mailovej adrese overovanie@financnasprava.sk 

 písomne, na adrese: Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia boja proti podvodom a analýzy 

rizík, Odbor riadenia  rizík a operačných činností, Oddelenie CLO, Lazovná 63, 974 

01 Banská Bystrica 

 

2. Na portáli Európskej komisie http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ 

 

Finančné riaditeľstvo SR poskytuje službu overovania identifikačných čísiel pre DPH počas 

pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod.  
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Podmienkou pre overenie je zadanie identifikačného čísla pre DPH slovenského žiadateľa 

o overenie. Vyhľadávanie na základe obchodného mena a adresy nie je možné. Finančné 

riaditeľstvo SR poskytne po overení identifikačného čísla pre DPH žiadateľovi ako odpoveď 

len informáciu o existencii, to znamená, či je overované IČ DPH v súčasnosti platné, alebo 

neplatné, prípadne žiadateľom uvedený názov alebo adresa je správna alebo nie.  

Upozorňujeme daňové subjekty žiadajúce Finančné riaditeľstvo SR o overenie 

identifikačného čísla pre DPH zahraničnej osoby písomnou formou, že táto žiadosť 

podlieha správnemu poplatku podľa Sadzobníka o správnych poplatkoch, ktorý je prílohou 

k  Zákonu č 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Každé 

jednotlivé písomné vyhotovenie potvrdenia o platnosti prideleného identifikačného čísla pre 

DPH Finančné riaditeľstvo SR spoplatňuje kolkovou známkou v hodnote 1,50 eur. 

Pokiaľ má subjekt záujem overiť identifikačné číslo pre DPH, ktoré je pridelené v Slovenskej 

republike, môže ho overiť na Portáli Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk) v časti 

Rýchle odkazy/Informačné zoznamy/Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH. 

V tomto zozname sa však nenachádzajú identifikačné čísla pre DPH pridelené v iných 

členských štátoch.  

 

 

Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR  

September 2017  

 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_72414cdf-8eb7-478d-9ac2-a275008b40a0

