
Vrátenie DPH (Smernica Rady 2008/9/ES)
Orientačný zoznam podmienok členských štátov EÚ

Článok 9.2Článok 9.2Článok 9.2Článok 9.2 Článok 11Článok 11Článok 11Článok 11 Článok 16Článok 16Článok 16Článok 16 Článok 17Článok 17Článok 17Článok 17

Prvý jazyk Druhý jazyk Tretí jazyk rozhodnutia
pomernej 

úpravy

Odpoveď áno nikdy
250 EUR a 
1000 EUR

áno
DE - 

nemčina
EN - 

angličtina

sú povolené násobky 
kalendárnych štvrťrokov 

(napr. 2 po sebe nasledujúce 
štvrťroky)

50 EUR a 400 EUR áno áno nie nie plná moc áno, plná moc áno áno

Poznámka 
niekedy sa vyžadujú - 
podľa analýzy rizík a 

Článku 20

vo 
všeobecnost

i

len 
poznámky k 
čl. 9(1)10

Odpoveď áno
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
250 EUR a 
1000 EUR

áno
FR - 

francúzština
NL - 

holandčina
DE - 

nemčina
50 EUR a 400 EUR nie áno nie nie plná moc áno, plná moc áno áno

Poznámka
2.500 EUR alebo 1.000 

EUR
Štvrtý jazyk: 

EN

iba pri 
negatívnom 

alebo 
čiastkovom 
rozhodnutí 

Odpoveď áno nikdy nie áno
BG - 

bulharčina
EN - 

angličtina
100 BGN a 800 BGN áno áno áno áno nie áno áno

Poznámka 
všetky 

subkódy
môžu sa vyžadovať podľa 

Článku 20

písomné 
poverenie 

treba osobne 
predložiť na 

daňovom 
úrade

Odpoveď nie
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
250 EUR a 
1000 EUR

áno EL - gréčtina
EN - 

angličtina
TR - 

turečtina
50 EUR a 400 EUR áno áno áno nie 

písomné 
poverenie

áno, na 
žiadosť 

zdaniteľnej 
osoby

áno áno

Poznámka 

Cyprus 
momentálne 
nepoužíva 

žiadne 
subkódy, 

podľa potreby 
sa to môže 

zmeniť.

podľa limitu v Článku 10
do 1/07/09 sa 

žiadateľ notifikuje 
emailom

do 1/07/09 sa 
žiadateľa 
notifikuje 
emailom

Odpoveď nie systematicky áno CS - čeština nie nie áno áno plná moc

áno, podľa 
podrobností 
uvedených 
žiadateľom

áno áno

Poznámka 

Odpoveď nie 
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
250 EUR a 
1000 EUR

áno
DE - 

nemčina
EN - 

angličtina

žiadne iné obmedzenie okrem 
nie viac než jeden kalendárny 

rok a nie menej než tri 
kalendárne mesiace

50 EUR a 400 EUR nie nie nie nie plná moc

áno, podľa 
podrobností 
uvedených 
žiadateľom

áno áno

Poznámka podľa limitu v Článku 10

Odpoveď áno nikdy
neuplatňuje 

sa
áno DA - dánčina

EN - 
angličtina

DE - 
nemčina

žiadne iné obmedzenie okrem 
nie viac než jeden kalendárny 

rok a nie menej než tri 
kalendárne mesiace

400 DKK a 3000 DKK áno áno nie nie plná moc áno, plná moc áno áno

Poznámka 
vyžaduje sa 

originál

Odpoveď áno
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
250 EUR a 
1000 EUR

áno EL - gréčtina
EN - 

angličtina
FR - 

francúzština
50 EUR a 400 EUR áno áno áno áno plná moc

áno, na 
žiadosť 

zdaniteľnej 
osoby

áno áno

Poznámka 

podľa limitu v Článku 10 a 
Lisabonskej dohody pre 
vyššie hodnoty faktúr / 

dovozov

rozhodnutie sa 
ukladá na web 

stránku

úprava sa 
ukladá na web 

stránku

plná moc 
musí byť 
notársky 

overená s 
apostilou

Článok 10Článok 10Článok 10Článok 10

Článok 10. 
Limit v 

národnej 
mene

Článok 12Článok 12Článok 12Článok 12

BG

CY

Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované 

Článok 9.2. 
Vyžaduje sa 

použitie 
subkódov 

Článok 10. Vyžadujú sa 
kópie faktúr 

Článok 11.  
Vyžadujú 
sa kódy 
NACE 

úroveň 4

Článok 19.1. 
Vyžaduje sa 
preposlanie 

notifikácie na 
žiadateľa

Článok 19.2. 
Vyžaduje sa 
preposlanie 

notifikácie na 
žiadateľa

Okolnosti, za 
ktorých môže 
byť žiadosť 
predložená 

treťou osobou 

Umožňuje 
členský štát 

vrátenia dane 
prijímať 
korekcie 
žiadostí?

Článok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - Originály
Článok 19.2. Členský štát 

Môže sa 
refundovať 

tretej osobe?

ZástupcoviaZástupcoviaZástupcoviaZástupcovia KorekcieKorekcieKorekcieKorekcie

Umožňuje 
členský štát 

usadenia 
žiadateľa 
zasielať 
korekcie 
žiadostí?

Článok 17: Minimálne 
limity výšky DPH na 

vrátenie

CZ

DE

DK

EL

AT

BE

Článok 16: Obdobia vrátenia 
DPH - obmedzenia členského 

štátu vrátenia DPH

Článok 12. Musia sa používať 
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Vrátenie DPH (Smernica Rady 2008/9/ES)
Orientačný zoznam podmienok členských štátov EÚ

Článok 9.2Článok 9.2Článok 9.2Článok 9.2 Článok 11Článok 11Článok 11Článok 11 Článok 16Článok 16Článok 16Článok 16 Článok 17Článok 17Článok 17Článok 17

Prvý jazyk Druhý jazyk Tretí jazyk rozhodnutia
pomernej 

úpravy

Článok 10Článok 10Článok 10Článok 10

Článok 10. 
Limit v 

národnej 
mene

Článok 12Článok 12Článok 12Článok 12 Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované 

Článok 9.2. 
Vyžaduje sa 

použitie 
subkódov 

Článok 10. Vyžadujú sa 
kópie faktúr 

Článok 11.  
Vyžadujú 
sa kódy 
NACE 

úroveň 4

Článok 19.1. 
Vyžaduje sa 
preposlanie 

notifikácie na 
žiadateľa

Článok 19.2. 
Vyžaduje sa 
preposlanie 

notifikácie na 
žiadateľa

Okolnosti, za 
ktorých môže 
byť žiadosť 
predložená 

treťou osobou 

Umožňuje 
členský štát 

vrátenia dane 
prijímať 
korekcie 
žiadostí?

Článok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - Originály
Článok 19.2. Členský štát 

Môže sa 
refundovať 

tretej osobe?

ZástupcoviaZástupcoviaZástupcoviaZástupcovia KorekcieKorekcieKorekcieKorekcie

Umožňuje 
členský štát 

usadenia 
žiadateľa 
zasielať 
korekcie 
žiadostí?

Článok 17: Minimálne 
limity výšky DPH na 

vrátenie

Článok 16: Obdobia vrátenia 
DPH - obmedzenia členského 

štátu vrátenia DPH

Článok 12. Musia sa používať 

Odpoveď áno
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
250 EUR a 
1000 EUR

áno
ET - 

estónčina
EN - 

angličtina

žiadne iné obmedzenie okrem 
nie viac než jeden kalendárny 

rok a nie menej než tri 
kalendárne mesiace

50 EUR a 400 EUR áno áno nie nie plná moc áno, plná moc áno áno

Poznámka podľa limitu v Článku 10

ale v pripade 
čiastočného 

uznania alebo 
zamietnutia 
vnútroštátna 
legislatíva 

vyžaduje, aby 
zaslali písomnú 

kópiu 
rozhodnutia 

poštou priamo 
žiadateľovi alebo 

doručili 
prostredníctvom 
členského štátu 

usadenia

Odpoveď áno
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
250 EUR a 
1000 EUR

áno
ES - 

španielčina
EN - 

angličtina
obdobie obmedzené na 

kalendárne štvrťroky
50 EUR a 400 EUR áno áno nie nie 

písomné 
poverenie

áno, plná moc áno áno

Poznámka podľa limitu v Článku 10
len 

poznámky k 
čl. 9

štvrťročne (01/01 - 31/03, 
01/04 - 30/06, 01/07 - 30/09, 

01/10 - 31/12 ), ročne (01/01 - 
31/12) 

e-mail-om

Odpoveď áno
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
1000 EUR áno FI - fínčina

SV - 
švédčina

EN - 
angličtina

žiadne iné obmedzenie okrem 
nie viac než jeden kalendárny 

rok a nie menej než tri 
kalendárne mesiace

50 EUR a 400 EUR áno áno áno nie plná moc

áno, na 
žiadosť 

zdaniteľnej 
osoby

áno áno

Poznámka 

ak je zdaniteľná suma na 
faktúre alebo dovoznom 
doklade vyššia než 1000 

EUR

Odpoveď áno
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
250 EUR a 
1000 EUR

áno
FR - 

francúzština
EN - 

angličtina

žiadne iné obmedzenie okrem 
nie viac než jeden kalendárny 

rok a nie menej než tri 
kalendárne mesiace

50 EUR a 400 EUR áno áno áno áno plná moc

áno, na 
žiadosť 

zdaniteľnej 
osoby

nie nie 

Poznámka 

ako doplnenie 
k písomnému 

popisu 
poskytnutému 

v Článku 8

podľa limitu v Článku 10
alebo zvyšok kalendárneho 

roku (01/11 - 31/12)

doručenie 
informácie v 

prípade 
čiastočného 

uznania alebo 
zamietnutia - 

posielajú 
súbežne aj 

papierovú kópiu 
rozhodnutia 

poštou priamo 
žiadateľovi

rozhodnutie sa 
ukladá na web 

stránku

úprava sa 
ukladá na web 

stránku

plná moc a 
účet musí byť 

v EU

Odpoveď áno
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
63 000 HUF a 
300 000 HUF

nie 
HU - 

maďarčina
EN - 

angličtina

žiadne iné obmedzenie okrem 
nie viac než jeden kalendárny 

rok a nie menej než tri 
kalendárne mesiace

13 000 HUF a 100 000 
HUF

nie nie áno áno plná moc nie áno áno

Poznámka podľa limitu v Článku 10
alebo zvyšok kalendárneho 

roku (01/11 - 31/12)

ak má tretia 
osoba osobitnú 

kvalifikáciu

Odpoveď áno
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
£200 a £750 áno

EN - 
angličtina

žiadne iné obmedzenie okrem 
nie viac než jeden kalendárny 

rok a nie menej než tri 
kalendárne mesiace

£35 a £295 nie nie áno áno
písomné 

poverenie

áno, na 
žiadosť 

zdaniteľnej 
osoby

áno áno

FR

HU

ES

GB

FI

EE
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Vrátenie DPH (Smernica Rady 2008/9/ES)
Orientačný zoznam podmienok členských štátov EÚ

Článok 9.2Článok 9.2Článok 9.2Článok 9.2 Článok 11Článok 11Článok 11Článok 11 Článok 16Článok 16Článok 16Článok 16 Článok 17Článok 17Článok 17Článok 17

Prvý jazyk Druhý jazyk Tretí jazyk rozhodnutia
pomernej 

úpravy

Článok 10Článok 10Článok 10Článok 10

Článok 10. 
Limit v 

národnej 
mene

Článok 12Článok 12Článok 12Článok 12 Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované 

Článok 9.2. 
Vyžaduje sa 

použitie 
subkódov 

Článok 10. Vyžadujú sa 
kópie faktúr 

Článok 11.  
Vyžadujú 
sa kódy 
NACE 

úroveň 4

Článok 19.1. 
Vyžaduje sa 
preposlanie 

notifikácie na 
žiadateľa

Článok 19.2. 
Vyžaduje sa 
preposlanie 

notifikácie na 
žiadateľa

Okolnosti, za 
ktorých môže 
byť žiadosť 
predložená 

treťou osobou 

Umožňuje 
členský štát 

vrátenia dane 
prijímať 
korekcie 
žiadostí?

Článok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - Originály
Článok 19.2. Členský štát 

Môže sa 
refundovať 

tretej osobe?

ZástupcoviaZástupcoviaZástupcoviaZástupcovia KorekcieKorekcieKorekcieKorekcie

Umožňuje 
členský štát 

usadenia 
žiadateľa 
zasielať 
korekcie 
žiadostí?

Článok 17: Minimálne 
limity výšky DPH na 

vrátenie

Článok 16: Obdobia vrátenia 
DPH - obmedzenia členského 

štátu vrátenia DPH

Článok 12. Musia sa používať 

Poznámka podľa limitu v Článku 10
účet musí byť 

v EU

Odpoveď áno nikdy
250 EUR a 
1000 EUR

áno
EN - 

angličtina
GA - írčina 50 EUR a 400 EUR áno áno nie nie 

písomné 
poverenie

áno, plná moc áno áno

Poznámka írčina
IE
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Vrátenie DPH (Smernica Rady 2008/9/ES)
Orientačný zoznam podmienok členských štátov EÚ

Článok 9.2Článok 9.2Článok 9.2Článok 9.2 Článok 11Článok 11Článok 11Článok 11 Článok 16Článok 16Článok 16Článok 16 Článok 17Článok 17Článok 17Článok 17

Prvý jazyk Druhý jazyk Tretí jazyk rozhodnutia
pomernej 

úpravy

Článok 10Článok 10Článok 10Článok 10

Článok 10. 
Limit v 

národnej 
mene

Článok 12Článok 12Článok 12Článok 12 Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované 

Článok 9.2. 
Vyžaduje sa 

použitie 
subkódov 

Článok 10. Vyžadujú sa 
kópie faktúr 

Článok 11.  
Vyžadujú 
sa kódy 
NACE 

úroveň 4

Článok 19.1. 
Vyžaduje sa 
preposlanie 

notifikácie na 
žiadateľa

Článok 19.2. 
Vyžaduje sa 
preposlanie 

notifikácie na 
žiadateľa

Okolnosti, za 
ktorých môže 
byť žiadosť 
predložená 

treťou osobou 

Umožňuje 
členský štát 

vrátenia dane 
prijímať 
korekcie 
žiadostí?

Článok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - Originály
Článok 19.2. Členský štát 

Môže sa 
refundovať 

tretej osobe?

ZástupcoviaZástupcoviaZástupcoviaZástupcovia KorekcieKorekcieKorekcieKorekcie

Umožňuje 
členský štát 

usadenia 
žiadateľa 
zasielať 
korekcie 
žiadostí?

Článok 17: Minimálne 
limity výšky DPH na 

vrátenie

Článok 16: Obdobia vrátenia 
DPH - obmedzenia členského 

štátu vrátenia DPH

Článok 12. Musia sa používať 

Odpoveď áno nikdy áno
IT - 

taliančina
EN - 

angličtina
FR - 

francúzština
obdobie obmedzené na 

kalendárne štvrťroky
50 EUR a 400 EUR áno áno nie nie 

plná moc a 
registrácia 

tretej strany v 
členskom štáte 
vrátenia DPH

nie nie nie 

Poznámka 
niekedy sa vyžadujú - 

podľa Článku 20

štvrťročne (01/01 - 31/03, 
01/04 - 30/06, 01/07 - 30/09, 

01/10 - 31/12 ), ročne (01/01 - 
31/12) 

Odpoveď áno
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
900 LTL a 
3500 LTL

áno LT - litovčina
EN - 

angličtina

žiadne iné obmedzenie okrem 
nie viac než jeden kalendárny 

rok a nie menej než tri 
kalendárne mesiace

170 LTL a 1380 LTL áno áno nie nie 

plná moc a 
registrácia 

tretej strany v 
členskom štáte 
vrátenia DPH

áno, na 
žiadosť 

zdaniteľnej 
osoby

áno áno

Poznámka podľa limitu v Článku 10

Odpoveď nie nikdy
250 EUR a 
1000 EUR

áno
FR - 

francúzština
DE - 

nemčina
EN - 

angličtina
50 EUR a 400 EUR nie nie áno áno

písomné 
poverenie

áno, na 
žiadosť 

zdaniteľnej 
osoby

nie nie 

Poznámka 

Notifikácie sa pri 
individuálnych 

žiadostiach môžu 
vyhotovovať len vo 

výnimočných 
prípadoch v súlade s 
čl. 14-16 Nariadenia 

Rady (ES).

Notifikácie sa pri 
individuálnych 

žiadostiach 
môžu 

vyhotovovať len 
vo výnimočných 

prípadoch v 
súlade s čl. 14-
16 Nariadenia 

Rady (ES).

Notifikácie sa 
pri 

individuálnych 
žiadostiach 

môžu 
vyhotovovať 

len vo 
výnimočných 
prípadoch v 

súlade s čl. 14-
16 Nariadenia 

Rady (ES).

Notifikácie sa 
pri 

individuálnych 
žiadostiach 

môžu 
vyhotovovať 

len vo 
výnimočných 
prípadoch v 

súlade s čl. 14-
16 Nariadenia 

Rady (ES).

Predpokladá 
sa v 

budúcnosti.

Predpokladá 
sa v 

budúcnosti.

Odpoveď áno
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
175,70LVL a 
702,80 LVL

áno LV - lotyština
EN - 

angličtina
35,14 LVL a 281,12 LVL áno áno áno áno plná moc

áno, na 
žiadosť 

zdaniteľnej 
osoby

áno áno

Poznámka podľa limitu v Článku 10

Odpoveď áno
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
250 EUR a 
1000 EUR

áno
MT - 

maltčina
EN - 

angličtina

žiadne iné obmedzenie okrem 
nie viac než jeden kalendárny 

rok a nie menej než tri 
kalendárne mesiace

50 EUR a 400 EUR áno áno nie nie 
písomné 

poverenie
áno, plná moc áno áno

Poznámka podľa limitu v Článku 10
len s 

poverením
vyžaduje sa 

originál

Odpoveď áno nikdy
250 EUR a 
1000 EUR

áno
NL - 

holandčina
EN - 

angličtina
DE - 

nemčina
50 EUR a 400 EUR nie nie áno áno plná moc áno, plná moc nie áno

Poznámka 
Predpokladá 

sa v 
budúcnosti.

Odpoveď áno
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
250 EUR a 
1000 EUR

áno PL - poľština

žiadne iné obmedzenie okrem 
nie viac než jeden kalendárny 

rok a nie menej než tri 
kalendárne mesiace

50 EUR a 400 EUR áno nie nie nie 
písomné 

poverenie
nie áno áno

Poznámka podľa limitu v Článku 10

resp. 
ekvivalent v 

národnej 
mene (PLN)

alebo zvyšok kalendárneho 
roku (01/11 - 31/12)

resp. ekvivalent v 
národnej mene (PLN)

Odpoveď áno nikdy
250 EUR a 
1000 EUR

áno
PT - 

portugalčina
EN - 

angličtina
50 EUR a 400 EUR nie nie nie nie plná moc áno, plná moc áno áno

NL

LV

MT

IT

LU

LT

PL
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Vrátenie DPH (Smernica Rady 2008/9/ES)
Orientačný zoznam podmienok členských štátov EÚ

Článok 9.2Článok 9.2Článok 9.2Článok 9.2 Článok 11Článok 11Článok 11Článok 11 Článok 16Článok 16Článok 16Článok 16 Článok 17Článok 17Článok 17Článok 17

Prvý jazyk Druhý jazyk Tretí jazyk rozhodnutia
pomernej 

úpravy

Článok 10Článok 10Článok 10Článok 10

Článok 10. 
Limit v 

národnej 
mene

Článok 12Článok 12Článok 12Článok 12 Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované Článok 19 - Notifikácie požadované 

Článok 9.2. 
Vyžaduje sa 

použitie 
subkódov 

Článok 10. Vyžadujú sa 
kópie faktúr 

Článok 11.  
Vyžadujú 
sa kódy 
NACE 

úroveň 4

Článok 19.1. 
Vyžaduje sa 
preposlanie 

notifikácie na 
žiadateľa

Článok 19.2. 
Vyžaduje sa 
preposlanie 

notifikácie na 
žiadateľa

Okolnosti, za 
ktorých môže 
byť žiadosť 
predložená 

treťou osobou 

Umožňuje 
členský štát 

vrátenia dane 
prijímať 
korekcie 
žiadostí?

Článok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - OriginályČlánok 19.2 - Originály
Článok 19.2. Členský štát 

Môže sa 
refundovať 

tretej osobe?

ZástupcoviaZástupcoviaZástupcoviaZástupcovia KorekcieKorekcieKorekcieKorekcie

Umožňuje 
členský štát 

usadenia 
žiadateľa 
zasielať 
korekcie 
žiadostí?

Článok 17: Minimálne 
limity výšky DPH na 

vrátenie

Článok 16: Obdobia vrátenia 
DPH - obmedzenia členského 

štátu vrátenia DPH

Článok 12. Musia sa používať 

Poznámka 

Notifikácie sa 
pri 

individuálnych 
žiadostiach 

môžu 
vyhotovovať 

len vo 
výnimočných 
prípadoch v 

súlade s čl. 14-
16 Nariadenia 

Rady (ES).

Notifikácie sa 
pri 

individuálnych 
žiadostiach 

môžu 
vyhotovovať 

len vo 
výnimočných 
prípadoch v 

súlade s čl. 14-
16 Nariadenia 

Rady (ES).

v mene 
daňového 
subjektu

Odpoveď áno
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)

1057,05 RON 
a 4228,20 

RON
áno

RO - 
rumunčina

211,41 RON a 1691,28 
RON

nie nie nie nie plná moc áno, plná moc áno áno

Poznámka podľa limitu v Článku 10

Odpoveď áno nikdy
neuplatňuje 

sa
áno

SV - 
švédčina

EN - 
angličtina

DE - 
nemčina

500 SEK a 4000 SEK nie nie nie nie 
písomné 

poverenie

áno, podľa 
podrobností 
uvedených 
žiadateľom

áno áno

Poznámka 

Odpoveď áno nikdy
250 EUR a 
1000 EUR

áno
SL - 

slovinčina
EN - 

angličtina
obdobie obmedzené na 

kalendárne štvrťroky
50 EUR a 400 EUR áno áno nie nie plná moc áno, plná moc áno áno

Poznámka 

štvrťročne (01/01 - 31/03, 
01/04 - 30/06, 01/07 - 30/09, 

01/10 - 31/12 ), ročne (01/01 - 
31/12) 

Odpoveď áno
v závislosti od limitu 

(pokračuje v poznámke)
250 EUR a 
1000 EUR

áno
SK - 

slovenčina

žiadne iné obmedzenie okrem 
nie viac než jeden kalendárny 

rok a nie menej než tri 
kalendárne mesiace

50 EUR a 400 EUR áno áno áno áno plná moc

áno, na 
žiadosť 

zdaniteľnej 
osoby

áno áno

Poznámka podľa limitu v Článku 10

Riadok zmenený od posledného vydania.

Poznámka:Poznámka:Poznámka:Poznámka: Všetky informácie sa týkajú členského štátu vrátenia DPH okrem "Článku 19.2 - Originál", ktorý sa týka členského štátu usadenia žiadateľa.

SI

SK

PT

RO

SE
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