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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0202/2013, ktorú predkladá E. J., nemecký štátny občan, o dvojitom 
vyberaní dane z obratu v prípade kúpy nového motorového vozidla

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žije v Nemecku a kúpil si tam motorové vozidlo. Toto motorové vozidlo 
sa používalo najmä v Rakúsku. Predkladateľ petície vtedy nevedel, že mal vozidlo 
zaregistrovať v Rakúsku, aj keď jeho hlavné miesto bydliska bolo v Nemecku. Teraz musí 
zaplatiť daň z obratu v Rakúsku. Nemecký daňový úrad nie je ochotný vrátiť daň z obratu 
zaplatenú v Nemecku. Podľa odporúčania, ktoré dostal, nie je možné daň vrátiť, ak existuje 
podozrenie na podvod. Predkladateľ petície sa však nedomnieva, že existuje nejaké 
podozrenie: ide skôr o prípad nedbalosti alebo chyby. Zaujíma ho, či by v tomto prípade bolo 
možné vrátenie dane. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Otázka nadobudnutia nového motorového vozidla je predmetom ustanovení článku 2 ods. 1
písm. b) bodu ii) a článku 2 ods. 2 smernice o dani z pridanej hodnoty1. V prípade kúpy 
nového motorového vozidla alebo motocykla, ktoré sa privezú do iného členského štátu, sa 
DPH uplatní v štáte určenia (tzv. nadobudnutie v rámci Spoločenstva). V súlade s článkom 
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138 ods. 1 a článkom 138 ods. 2 písm. a) a b) smernice o dani z pridanej hodnoty sa v krajine 
pôvodu oslobodí od dane príslušné dodanie motorového vozidla v rámci Spoločenstva. 

V zmysle tejto smernice sa motorové vozidlo považuje za nové, ak v čase dodania vozidla 
neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky alebo ak vozidlo nemá 
najazdených viac než 6 000 kilometrov.

Na základe právnych predpisov EÚ sa zabráni dvojitému zdaneniu.

V prípade, keď daňovník so sídlom v Nemecku dodá vozidlo v lehote šiestich mesiacov od 
jeho prvého uvedenia do prevádzky alebo vozidlo, ktoré nemá najazdených viac než 6 000 
kilometrov, osobe, ktorá privezie toto vozidlo do iného členského štátu, Rakúska, sa DPH 
v zásade uplatní v tomto druhom členskom štáte.

Na základe dostupných informácií oba príslušné členské štáty (tu: Nemecko a Rakúsko) 
správne uplatnili tieto zásady. 

V prípade Nemecka ide o ustanovenia paragrafu 1b ods. 3, paragrafu 4 ods. 1 písm. b) 
a paragrafu 6a ods. 1 zákona o DPH (Umsatzsteuergesetz). V súlade s týmito ustanoveniami 
je dodanie nového motorového vozidla oslobodené od DPH v prípade, keď sa privezie do 
iného členského štátu. Okrem toho sa v paragrafe 25a ods. 7 pododseku 1 písm. b) zákona 
o DPH ustanovuje, že na dodávky nových motorových vozidiel v rámci Spoločenstva sa 
nevzťahuje zdanenie založené na úprave zdaňovania prirážky.

V prípade Rakúska ide o ustanovenia článku 1 ods. 7, 8 a 9 prílohy (vnútorný trh) k zákonu 
o DPH [Anhang (Binnenmarkt) zum Umsatzsteuergesetz], v ktorých sa stanovuje, že 
nadobudnutie nových dopravných prostriedkov z iného členského štátu podlieha dani 
v Rakúsku. 

Zdá sa, že uvedené problémy vyplývajú buď z činnosti, alebo z neuplatnenia náležitej 
starostlivosti zo strany kupujúceho (nedostatočné poskytnutie informácií predajcovi vozidiel 
a nestanovenie príslušných poznámok v zmluve) alebo zo strany predajcu (neuplatnenie 
pravidiel stanovených v zmluve). 

Je možné, že v záujme zabránenia akémukoľvek riziku nemeckí obchodníci s motorovými 
vozidlami požadujú DPH ako zálohu. Obchodník s motorovými vozidlami uhradí svojmu 
zákazníkovi DPH na základe doručenia potrebnej dokumentácie o registrácii v inom členskom 
štáte, ktorú predloží kupujúci a ktorá preukazuje, že vozidlo bolo napokon prevezené do iného 
členského štátu.

Okrem toho v nemeckých právnych predpisoch o DPH sa stanovujú možnosti opravy 
chybných daňových priznaní DPH, a teda spätného získania DPH v určitých situáciách. 

To je však nevyhnutne vecou vnútroštátnych orgánov a strany, ktorá skutočne priznala 
a zaplatila DPH týmto orgánom, t. j. obchodníka s motorovými vozidlami. Kupujúci sa preto 
musia obrátiť na predajcov s cieľom napraviť chyby, ktoré spôsobili v súvislosti s DPH. 

Táto skutočnosť je vecou zmluvných strán a nepredstavuje otázku riadneho uplatňovania 
smernice o DPH, a teda nepatrí do právomoci Komisie.

Záver

V tomto prípade sa zdá, že porušenie pravidiel o DPH v prospech Nemecka je vylúčené. 


