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Príloha 2 

Identifikačné údaje                              

Stĺpec A Stĺpec B Stĺpec C 

Číslo 
kolónky 

Úprava mimo Únie Úprava Únie 

1 individuálne identifikačné číslo DPH 
pridelené členským štátom identifikácie v 
súlade s článkom 362 smernice 
2006/112/ES 1 

individuálne identifikačné číslo DPH pridelené členským 
štátom identifikácie v súlade s článkom 369d smernice 
2006/112/ES vrátane kódu krajiny 

2 národné daňové číslo, ak existuje  

3 názov spoločnosti názov spoločnosti 

4 obchodný názov (názvy) spoločnosti, ak sú 
odlišné od názvu spoločnosti 

obchodný názov (názvy) spoločnosti, ak sú odlišné od 
názvu spoločnosti 

5 úplná poštová adresa 2 úplná poštová adresa 3  

6 krajina, v ktorej má zdaniteľná osoba svoje 
miesto podnikania 

krajina, v ktorej má zdaniteľná osoba svoje miesto 
podnikania, ak sa nenachádza v Únii 

7 e-mailová adresa zdaniteľnej osoby e-mailová adresa zdaniteľnej osoby 

8 webová stránka (stránky) zdaniteľnej 
osoby, ak sú k dispozícii 

webová stránka (stránky) zdaniteľnej osoby, ak sú k 
dispozícii 

9 meno kontaktnej osoby meno kontaktnej osoby 

10 telefónne číslo telefónne číslo 

11 číslo IBAN alebo OBAN číslo IBAN 

12 číslo BIC číslo BIC 

13.1  individuálne identifikačné číslo (čísla) DPH alebo, ak nie 
je k dispozícii, daňové registračné číslo (čísla) pridelené 
iným členským štátom (štátmi), v ktorom (ktorých) má 
zdaniteľná osoba stálu prevádzkareň (prevádzkarne) 4 , 
okrem členského štátu identifikácie 

14.1  úplná poštová adresa (adresy) a obchodný názov (názvy) 
iných stálych prevádzkarní 5 než v členskom štáte 
identifikácie 

15.1  identifikačné číslo (čísla) DPH pridelené členským štátom 
(štátmi) ako neusadenej zdaniteľnej osobe 6  

16 elektronické vyhlásenie, že zdaniteľná 
osoba nie je usadená v rámci Únie 

 

17 dátum začiatku využívania úpravy 7  dátum začiatku využívania úpravy 8  

18 dátum žiadosti zdaniteľnej osoby o 
registráciu v rámci úpravy 

dátum žiadosti zdaniteľnej osoby o registráciu v rámci 
úpravy 

19 dátum rozhodnutia členského štátu 
identifikácie o registrácii 

dátum rozhodnutia členského štátu identifikácie o 
registrácii 
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20  ukazovateľ toho, či je zdaniteľná osoba súčasťou 
skupinovej registrácie na účely DPH 9  

21 individuálne identifikačné číslo (čísla) DPH 
pridelené členským štátom identifikácie v 
súlade s článkom 362 alebo 369d 
smernice 2006/112/ES, ak sa predtým 
využívala niektorá úprava 

individuálne identifikačné číslo (čísla) DPH pridelené 
členským štátom identifikácie v súlade s článkom 362 
alebo 369d smernice 2006/112/ES, ak sa predtým 
využívala niektorá úprava 

 

1 V tomto formáte: EUxxxyyyyyz, kde: „xxx“ je 3-miestne číselné ISO členského štátu identifikácie; „yyyyy“ je 5-
miestne číslo pridelené členským štátom identifikácie a „z“ je kontrolná číslica. 

2 Treba uviesť poštové smerovacie číslo, ak existuje. 

3 Treba uviesť poštové smerovacie číslo, ak existuje. 

4 V prípade existencie viac ako jednej stálej prevádzkarne použite kolónku 13.1, 13.2 atď. 

5 V prípade existencie viac ako jednej stálej prevádzkarne použite kolónku 14.1, 14.2 atď. 

6 V prípade viac ako jedného identifikačného čísla DPH prideleného členským štátom (štátmi) ako neusadenej 
zdaniteľnej osobe použite kolónku 15.1, 15.2 atď. 

7 Ten môže v určitých obmedzených prípadoch predchádzať dátumu registrácie do danej úpravy. 

8 Ten môže v určitých obmedzených prípadoch predchádzať dátumu registrácie do danej úpravy. 

9 V tomto poli stačí zaškrtnúť možnosť áno/nie. 

 

 


