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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0629/2013, ktorú predkladá Munday Richard Henry, štátny občan 
Spojeného kráľovstva, o dvojitom zdanení vozidiel

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície spochybňuje skutočnosť, že sa od neho požadovalo, aby dvakrát zaplatil 
DPH za to isté vozidlo, ktoré kúpil v jednej krajine EÚ a priviezol do svojej domovskej
krajiny EÚ. Domnieva sa, že to je v rozpore so šiestou smernicou o DPH, pravidlami voľného 
obchodu a medzinárodným právom. Žiada o preskúmanie svojho prípadu a požaduje vrátenie 
jeho peňazí.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 2. decembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

Otázka nadobudnutia nového pozemného vozidla je predmetom ustanovení článku 2 ods. 1 
písm. b) bod ii) a článku 2 ods. 2 smernice o DPH1. V prípadoch, keď sa nové pozemné 
vozidlo predáva zákazníkovi, ktorý sa ho chystá previesť do iného členského štátu, je DPH 
splatná v cieľovom členskom štáte (ide o nadobudnutie v rámci Spoločenstva). V súlade 
s článkom 138 ods. 1 a článkom 138 ods. 2 písm. a) a b) smernice o DPH je príslušné dodanie 
takéhoto vozidla v rámci Spoločenstva v krajine pôvodu oslobodené od DPH. 

                                               
1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, Ú. v. EÚ L 347, 

11.12.2006.
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V smernici o DPH sa považuje vozidlo za nové, ak bolo dodané do šiestich mesiacov odo dňa, 
keď sa prvýkrát začalo používať, alebo ak má najazdených menej ako 6 000 kilometrov.

Na základe právnych predpisov EÚ sa zabráni dvojitému zdaneniu.

V prípade, keď predajca automobilov zriadený v Nemecku dodá nový obytný automobil 
osobe, ktorá ho prevezie do Spojeného kráľovstva, bude DPH splatná v Spojenom kráľovstve.

Na základe dostupných informácií oba členské štáty (v tomto prípade Nemecko a Spojené 
kráľovstvo) správne uplatnili zásady uvedené vyššie. 

V prípade Nemecka ide o ustanovenia paragrafu 1b ods. 3, časti 4, pododseku 1 písm. b) 
a paragrafu 6a ods. 1 zákona o DPH (Umsatzsteuersetz). V súlade s týmito ustanoveniami je 
dodanie nového motorového vozidla oslobodené od DPH v prípade, keď sa prevezie 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.

Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, v zákone o dani z pridanej hodnoty z roku 1994 v časti 10 sa 
stanovuje, že DPH sa uplatní na nadobudnutie dopravného prostriedku z iného členského 
štátu. 

Zdá sa, že dvojité zdanenie vzniklo v dôsledku konania alebo nepozornosti zo strany 
kupujúceho (zjavne neposkytol správne informácie predajcovi vozidiel a neuviedol do zmluvy 
príslušné poznámky) alebo zo strany predajcu vozidla (neuplatnil pravidlá stanovené v 
zmluve). 

Je tiež pochopiteľné, že nemecký predajca automobilu požadoval zaplatenie preddavku vo 
výške DPH, aby sa vyhol prípadným rizikám. Za týchto okolností kupujúci získa svoj 
preddavok na DPH späť od predajcu vozidla, keď preukáže, že primerane upozornil príslušné 
orgány Spojeného kráľovstva na nové vozidlo, ktoré priniesol do Spojeného kráľovstva.

Nemecké právne predpisy týkajúce sa DPH v každom prípade umožňujú nápravu chybných 
daňových priznaní DPH, a teda v určitých situáciách vrátenie DPH. To je však vecou 
vnútroštátnych orgánov a daňovníka, ktorý skutočne priznal a zaplatil DPH týmto orgánom, 
t. j. obchodníka s motorovými vozidlami. V záujme nápravy prípadných chýb, ktorých sa 
pravdepodobne dopustil kupujúci alebo predajca automobilu v súvislosti s DPH, sa musí 
kupujúci obrátiť na predajcu vozidla. Takéto problémy zmluvných strán nepredstavujú otázku 
riadneho uplatňovania smernice o DPH, a teda nepatria do právomoci Komisie.

Záver

V tomto prípade sa zdá, že je možné vylúčiť porušenie právnych predpisov o DPH zo strany 
Nemecka alebo Spojeného kráľovstva. 


