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PRÍLOHA
„PRÍLOHA V
PRAVIDLÁ OZNAMOVANIA PRE PREVÁDZKOVATEĽOV PLATFORIEM
V tejto prílohe sa stanovujú pravidlá oznamovania a hĺbkového preverovania uplatňované
oznamujúcimi prevádzkovateľmi platforiem, aby členským štátom umožnili automatickou
výmenou oznamovať informácie uvedené v článku 8ac tejto smernice.
V tejto prílohe sa stanovujú aj pravidlá a administratívne postupy, ktoré zavedú členské štáty,
aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie a dodržiavanie postupov oznamovania a hĺbkového
preverovania, ktoré sú v nej stanovené.

ODDIEL I
VYMEDZENÉ POJMY
Tieto pojmy majú význam uvedený ďalej:
A. Oznamujúci prevádzkovatelia platforiem
1.

„Platforma“ je každý softvér vrátane webového sídla, jeho súčasti a aplikácií
(vrátane mobilných aplikácii), ktoré sú prístupné pre používateľov a predávajúcim
umožňujú spojiť sa s inými používateľmi na účely vykonania príslušnej činnosti
(priamo alebo nepriamo) v prospech týchto používateľov. Zahŕňa aj všetky postupy
na výber a zaplatenie odplaty v súvislosti s príslušnou činnosťou.
Pojem „platforma“ nezahŕňa softvér, ktorý bez ďalšieho zásahu do vykonania
príslušnej činnosti výlučne umožňuje realizáciu niektorej z týchto činností:
a)

spracovanie platieb v súvislosti s príslušnou činnosťou;

b)

umožnenie používateľom zalistovať príslušnú činnosť do ponuky alebo
inzerovať príslušnú činnosť;

c)

presmerovanie alebo prenos používateľov na platformu.

2.

„Prevádzkovateľ platformy“ je subjekt, ktorý uzatvára zmluvy s predávajúcimi, aby
im sprístupnil celú platformu, prípadne jej časť.

3.

„Oznamujúci prevádzkovateľ platformy“ je prevádzkovateľ platformy, ktorý sa
nachádza v niektorej z týchto situácií:
a)

b)
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má sídlo na daňové účely v členskom štáte, alebo ak prevádzkovateľ platformy
nemá sídlo na daňové účely v členskom štáte, spĺňa niektorú z týchto
podmienok:
i)

je zaregistrovaný podľa právnych predpisov členského štátu;

ii)

miesto jeho vedenia (vrátane skutočného vedenia) je v členskom štáte;

iii)

má stálu prevádzkareň v členskom štáte;

v členskom štáte nemá sídlo na daňové účely, nie je v ňom zaregistrovaný,
nemá v ňom miesto vedenia a ani v členskom štáte nemá stálu prevádzkareň,
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ale sprostredkúva vykonávanie príslušnej činnosti predávajúcimi
podliehajúcimi oznamovaniu alebo prenájom nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza
v členskom štáte.
4.

„Príslušná činnosť“ je činnosť vykonávaná za odplatu, pričom môže ísť o tieto
činnosti:
a)

prenájom nehnuteľnosti;

b)

osobná služba;

c)

predaj tovaru;

d)

požičanie ľubovoľného dopravného prostriedku;

e)

investovanie a poskytovanie pôžičiek v rámci kolektívneho financovania
v zmysle vymedzenia uvedeného v právnom rámci Únie v oblasti finančných
trhov.

Pojem „príslušná činnosť“ nezahŕňa činnosť vykonávanú predávajúcim, ktorý koná
ako zamestnanec oznamujúceho prevádzkovateľa platformy, a subjektom
prepojeným s prevádzkovateľom platformy.
5.

„odplata“ je ľubovoľná odmena bez všetkých prípadných poplatkov, provízií a daní
odpočítaných alebo zaúčtovaných oznamujúcim prevádzkovateľom platformy, ktorá
sa vypláca alebo pripisuje predávajúcemu v súvislosti s príslušnou činnosťou, pričom
prevádzkovateľ platformy pozná výšku tejto odmeny alebo ju dokáže primerane
určiť.

6.

„Osobná služba“ je služba zahŕňajúca prácu vyjadrenú úkolovo alebo v časových
jednotkách vykonávanú jednou osobou alebo viacerými osobami, ktoré konajú
nezávisle alebo v mene subjektu; táto služba sa poskytuje na žiadosť používateľa
a vykonáva sa buď online, alebo osobne offline po tom, ako bola sprostredkovaná
prostredníctvom platformy.

B. predávajúci podliehajúci oznamovaniu
1.

„predávajúci“ je používateľ platformy (fyzická osoba alebo subjekt), ktorý je
v ľubovoľnom čase v rámci oznamovacieho obdobia zaregistrovaný na platforme
a vykonáva príslušnú činnosť.

2.

„aktívny predávajúci“ je každý predávajúci, ktorý počas oznamovacieho obdobia
poskytuje príslušnú činnosť alebo sa mu počas oznamovacieho obdobia vypláca
alebo pripisuje odplata v súvislosti s príslušnou činnosťou.

3.

„predávajúci podliehajúci oznamovaniu“ je každý aktívny predávajúci (okrem
vylúčeného predávajúceho), ktorý má sídlo v členskom štáte alebo prenajal
nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v členskom štáte.
predávajúci podliehajúci oznamovaniu sa považuje za osobu alebo subjekt so sídlom
v členskom štáte v zmysle prvého pododseku, ak počas oznamovacieho obdobia
spĺňa niektorú z týchto podmienok:
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a)

primárnu adresu mal v členskom štáte;

b)

jeho DIČ alebo identifikačné číslo pre DPH bolo vydané v členskom štáte;

c)

v prípade predávajúceho, ktorý je subjektom, jeho stála prevádzkareň bola
v členskom štáte.
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4.

„Vylúčený predávajúci“ je každý predávajúci, ktorý je vládnym subjektom.

C. Vymedzenie ďalších pojmov
1.

„Subjekt“ je právnická osoba alebo právny subjekt, ako je kapitálová spoločnosť,
verejná obchodná spoločnosť, zverenecký fond alebo nadácia.

2.

„Vládny subjekt“ je vláda členského štátu alebo inej jurisdikcie, akýkoľvek
podradený politický útvar členského štátu alebo inej jurisdikcie (ktorý zahŕňa štát,
provinciu, okres alebo samosprávu), alebo akákoľvek agentúra či pomocná
organizácia, ktorá je v úplnom vlastníctve členského štátu alebo inej jurisdikcie,
alebo jedného či viacerých z uvedených subjektov (každý takýto subjekt je „vládnym
subjektom“).

3.

„DIČ“ je daňové identifikačné číslo alebo jeho funkčný ekvivalent, ak daňové
identifikačné číslo neexistuje.

4.

„Identifikačné číslo pre DPH“ je jedinečné číslo určené na identifikáciu zdaniteľnej
osoby alebo nezdaniteľnej právnickej osoby, ktorá je registrovaná na účely dane
z pridanej hodnoty.

5.

„Primárna adresa“ je adresa primárneho miesta bydliska predávajúceho, ktorý je
fyzickou osobou, ako aj adresa sídla predávajúceho, ktorý je subjektom.

6.

„Oznamovacie obdobie“ je kalendárny rok, za ktorý sa vykonáva oznamovanie podľa
oddielu III.

7.

„Zoznam nehnuteľností“ označuje všetky jednotky nehnuteľného majetku, ktoré sa
nachádzajú na rovnakej adrese a ktoré ten istý predávajúci ponúka na prenájom
prostredníctvom platformy.

8.

„Identifikátor finančného účtu“ je jedinečné identifikačné číslo alebo referenčné
označenie bankového účtu alebo podobného účtu platobných služieb, na ktorý sa
platí alebo pripisuje odplata, pričom toto identifikačné číslo alebo referenčné
označenie je k dispozícii prevádzkovateľovi platformy.

ODDIEL II
POSTUPY HĹBKOVÉHO PREVEROVANIA
S cieľom identifikovať predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu sa uplatňujú nasledujúce
postupy.
A. Predávajúci nepodliehajúci preverovaniu
Na účely stanovenia toho, či predávajúceho, ktorý je subjektom, možno považovať za
vylúčeného predávajúceho, ako sa vymedzuje v odseku B bode 4, môže oznamujúci
prevádzkovateľ platformy využiť verejne dostupné informácie alebo potvrdenie od
predávajúceho, ktorý je subjektom.
B. Získavanie informácií o predávajúcom
1.
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O každom predávajúcom, ktorý je fyzickou
prevádzkovateľ platformy tieto informácie:
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osobou,

získa

oznamujúci
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2.

a)

meno a priezvisko;

b)

primárnu adresu;

c)

všetky daňové identifikačné čísla vydané predávajúcemu vrátane všetkých
vydávajúcich členských štátov;

d)

identifikačné číslo predávajúceho pre DPH (ak existuje);

e)

dátum narodenia.

O každom predávajúcom, ktorý je subjektom a nie je vylúčeným predávajúcim, získa
oznamujúci prevádzkovateľ platformy tieto informácie:
a)

obchodné meno;

b)

primárnu adresu;

c)

všetky daňové identifikačné čísla vydané predávajúcemu vrátane všetkých
vydávajúcich členských štátov;

d)

identifikačné číslo predávajúceho pre DPH (ak existuje);

e)

identifikačné číslo organizácie (IČO);

f)

informácie o existencii stálej prevádzkarne v Únii, ak sú dostupné, s uvedením
každého príslušného členského štátu, v ktorom sa takáto stála prevádzkareň
nachádza.

3.

Bez ohľadu na odsek B body 1 a 2 sa od oznamujúceho prevádzkovateľa platformy
nevyžaduje získavať informácie uvedené v odseku B bode 1 písm. b) až e)
a v odseku B bode 2 písm. b) až f) v prípade, že vychádza z priameho potvrdenia
totožnosti a sídlo predávajúceho prostredníctvom identifikačnej služby, ktorú
poskytuje členský štát alebo Únia s cieľom určiť totožnosť a daňovú rezidenciu
predávajúceho.

4.

Bez ohľadu na odsek B bod 1 písm. c) a odsek B bod 2 písm. c) a e) DIČ, prípadne
IČO nie je potrebné získavať v prípade, že nastala jedna z týchto situácií:
a)

členský štát sídla predávajúceho nevydáva predávajúcemu DIČ alebo IČO;

b)

členský štát sídla predávajúceho nevyžaduje, aby sa získavalo DIČ vydané
takémuto predávajúcemu.

C. Overovanie informácií o predávajúcom
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1.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy overí spoľahlivosť informácií získaných
v zmysle odseku A, odseku B bodu 1, odseku B bodu 2 písm. a) až e) a odseku E na
základe všetkých informácií a dokumentov, ktoré má k dispozícii v rámci svojich
záznamov, ako aj na základe akéhokoľvek elektronického rozhrania, ktoré bezplatne
sprístupňuje členský štát alebo Únia s cieľom overiť platnosť DIČ a/alebo
identifikačného čísla pre DPH.

2.

Bez ohľadu na odsek C bod 1 oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže na účely
vykonania postupov hĺbkového preverovania podľa odseku F bodu 2 overiť
spoľahlivosť informácií získaných v zmysle odseku A, odseku B bodu 1, odseku B
bodu 2 písm. a) až e) a odseku E pomocou informácií a dokumentov, ktoré má
k dispozícii vo svojich záznamoch umožňujúcich elektronické vyhľadávanie.
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3.

Uplatňujúc odsek F bod 3 písm. b) a bez ohľadu na odsek C body 1 a 2 v prípadoch,
keď sa oznamujúci prevádzkovateľ platformy domnieva, že niektorá informácia
opísaná v odseku B alebo v odseku E môže byť vzhľadom na informácie, ktoré
poskytol príslušný orgán členského štátu v žiadosti týkajúcej sa konkrétneho
predávajúceho, nepresná, požiada predávajúceho, aby opravil informácie, v prípade
ktorých sa zistila nesprávnosť, a predložil podporné doklady, údaje alebo informácie,
ktoré sú spoľahlivé a pochádzajú z nezávislých zdrojov, napríklad:
a)

platný identifikačný doklad vydaný štátnou správou;

b)

najnovšie osvedčenie o daňovej rezidencii.

D. Určenie členského štátu (členských štátov) sídla predávajúceho na účely tejto smernice
1.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy považuje predávajúceho za osobu alebo
subjekt so sídlom v členskom štáte, v ktorom má predávajúci primárnu adresu. Ak sa
členský štát vydania DIČ alebo identifikačného čísla pre DPH líši od členského štátu,
v ktorom má predávajúci primárnu adresu, oznamujúci prevádzkovateľ platformy
považuje predávajúceho aj za osobu alebo subjekt so sídlom v členskom štáte
vydania DIČ alebo identifikačného čísla pre DPH. Ak predávajúci poskytol
informácie v súvislosti s existenciou stálej prevádzkarne podľa odseku B bodu 2
písm. f), oznamujúci prevádzkovateľ platformy považuje predávajúceho aj za osobu
alebo subjekt so sídlom v príslušnom členskom štáte, ako uviedol predávajúci.

2.

Bez ohľadu na odsek D bod 1 oznamujúci prevádzkovateľ platformy považuje
predávajúceho za osobu alebo subjekt so sídlom v každom z členských štátov
potvrdených prostredníctvom elektronickej identifikačnej služby, ktorú poskytuje
členský štát alebo Únia podľa odseku B bodu 3.

E. Získavanie informácií o prenajatom nehnuteľnom majetku
Keď sa predávajúci podieľa na príslušnej činnosti, ktorá zahŕňa prenájom nehnuteľného
majetku, oznamujúci prevádzkovateľ platformy získa adresu všetkých položiek na zozname
nehnuteľností a príslušné katastrálne číslo (ak bolo vydané).
F. Časový rámec a platnosť postupov hĺbkového preverovania
1.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy dokončí postupy hĺbkového preverovania
stanovené v odsekoch A až E do 31. decembra oznamovacieho obdobia.

2.

Bez ohľadu na odsek F bod 1 v prípade predávajúcich, ktorí boli na platforme
zaregistrovaní k 1. januáru 2022 alebo k dátumu, keď sa subjekt stal oznamujúcim
prevádzkovateľom platformy, od oznamujúceho prevádzkovateľa platformy sa
požaduje, aby postupy hĺbkového preverovania stanovené v odsekoch A až E
dokončil do 31. decembra druhého oznamovacieho obdobia.

3.

Bez ohľadu na odsek F bod 1, oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže využiť
postupy hĺbkového preverovania vykonané so zreteľom na predchádzajúce
oznamovacie obdobia, ak:
a)
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informácie o predávajúcom vyžadované v odseku B bodoch 1 a 2 boli získané
a overené, alebo potvrdené v priebehu posledných 36 mesiacov a
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b)

oznamujúci prevádzkovateľ platformy nemá dôvod domnievať sa, že
informácie získané v zmysle odsekov A, B a E sú nespoľahlivé alebo
nesprávne.

G. Uplatňovanie postupov hĺbkového preverovania len na aktívnych predávajúcich
Oznamujúci prevádzkovateľ platformy sa môže rozhodnúť, že postupy hĺbkového
preverovania v zmysle odsekov A až F vykoná len v prípade aktívnych predávajúcich.
H. Vykonanie postupov hĺbkového preverovania tretími stranami
1.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže splniť povinnosti týkajúce sa
hĺbkového preverovania stanovené v tomto oddiele prostredníctvom tretej strany,
ktorá je poskytovateľom služieb, ale zodpovednosť za splnenie týchto povinností
nesie oznamujúci prevádzkovateľ platformy.

2.

V prípade, že prevádzkovateľ platformy vykonáva povinnosti týkajúce sa hĺbkového
preverovania v mene oznamujúceho prevádzkovateľa platformy so zreteľom na
rovnakú platformu v zmysle odseku H bodu 1, tento prevádzkovateľ platformy
vykoná postupy hĺbkového preverovania v súlade s pravidlami stanovenými v tomto
oddiele.

ODDIEL III
POŽIADAVKY NA OZNAMOVANIE
A. Časový rámec a spôsob oznamovania
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1.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy v zmysle oddielu I odseku A bodu 3 písm. a)
oznámi príslušnému orgánu členského štátu určeného v súlade s oddielom I odsekom
A bodom 3 písm. a) informácie stanovené v odseku B tohto oddielu so zreteľom na
oznamovacie obdobie najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom
roku, v ktorom bol predávajúci identifikovaný ako predávajúci podliehajúci
oznamovaniu.

2.

Ak oznamujúci prevádzkovateľ platformy v zmysle oddielu I odseku A bodu 3
písm. a) spĺňa niektorú z uvedených podmienok vo viacerých členských štátoch,
zvolí si jeden z týchto členských štátov a splní požiadavky na oznamovanie
stanovené v tomto oddiele. Takýto oznamujúci prevádzkovateľ platformy oznámi
informácie uvedené v odseku B tohto oddielu so zreteľom na oznamovacie obdobie
príslušnému orgánu zvoleného členského štátu určeného v súlade s oddielom IV
odsekom E bodom 1 najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom
roku, v ktorom bola odplata za príslušnú činnosť vyplatená alebo pripísaná
predávajúcemu podliehajúcemu oznamovaniu.

3.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy v zmysle oddielu I odseku A bodu 3 písm. b)
oznámi informácie uvedené v odseku B tohto oddielu so zreteľom na oznamovacie
obdobie príslušnému orgánu členského štátu registrácie určenému v súlade
s oddielom IV odsekom F bodom 1 najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po
kalendárnom roku, v ktorom bola odplata za príslušnú činnosť vyplatená alebo
pripísaná predávajúcemu podliehajúcemu oznamovaniu.
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4.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy poskytne informácie stanovené v odseku B
bodoch 2 a 3 aj predávajúcemu podliehajúcemu oznamovaniu, ktorého sa týkajú, a to
najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola
odplata za príslušnú činnosť vyplatená alebo pripísaná predávajúcemu
podliehajúcemu oznamovaniu.

5.

Informácie o odplate vyplatenej alebo pripísanej v mene s núteným obehom sa
oznamujú v mene, v ktorej bola odplata vyplatená alebo pripísaná. Ak bola odplata
vyplatená alebo pripísaná inou formou ako v mene s núteným obehom, oznamuje sa
v domácej mene, pričom oznamujúci prevádzkovateľ platformy stanoví konzistentný
spôsob jej prepočítania alebo ocenenia.

6.

Informácie o odplate a ďalších sumách sa oznamujú so zreteľom na štvrťrok
oznamovacieho obdobia, v ktorom bola odplata vyplatená alebo pripísaná.

B. Informácie, ktoré treba oznamovať
Každý oznamujúci prevádzkovateľ platformy oznamuje tieto informácie:
1.

názov, adresu sídla a DIČ oznamujúceho prevádzkovateľa platformy, ako aj
obchodný názov platformy (obchodné názvy platforiem), v súvislosti s ktorou
(ktorými) podáva oznamujúci prevádzkovateľ platformy príslušné oznámenie;

2.

so zreteľom na každého predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ktorý vykonal
príslušnú činnosť (okrem prenájmu nehnuteľnosti):

3.
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a)

informácie, ktoré sa získavajú na základe oddielu II odseku B;

b)

identifikátor finančného účtu, pokiaľ je dostupný oznamujúcemu
prevádzkovateľovi platformy, a príslušný orgán členského štátu, v ktorom má
predávajúci podliehajúci oznamovaniu sídlo, neoznámil príslušným orgánom
všetkých ostatných členských štátov, že na tento účel neplánuje používať
identifikátor finančného účtu;

c)

ak sa meno držiteľa finančného účtu líši od mena predávajúceho
podliehajúceho oznamovaniu, meno držiteľa finančného účtu, na ktorý sa
vypláca alebo pripisuje odplata, pokiaľ je dostupné oznamujúcemu
prevádzkovateľovi platformy, ako aj všetky ostatné identifikačné informácie
dostupné oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy so zreteľom na tohto
držiteľa účtu;

d)

každý členský štát, v ktorom má predávajúci podliehajúci oznamovaniu sídlo
na účely tejto smernice v zmysle oddielu I odseku B bodu 3;

e)

celkovú odplatu vyplatenú alebo pripísanú počas každého štvrťroka
oznamovacieho obdobia;

f)

všetky poplatky, provízie alebo dane odčítané alebo zaúčtované oznamujúcou
platformou počas každého štvrťroka oznamovacieho obdobia;

so zreteľom na každého predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ktorý
poskytoval služby v oblasti prenájmu nehnuteľností:
a)

informácie, ktoré sa získavajú na základe oddielu II odseku B;

b)

identifikátor finančného účtu, pokiaľ je dostupný oznamujúcemu
prevádzkovateľovi platformy a príslušný orgán členského štátu, v ktorom má
predávajúci podliehajúci oznamovaniu sídlo, neoznámil príslušným orgánom
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všetkých ostatných členských štátov, že na tento účel neplánuje používať
identifikátor finančného účtu;
c)

ak sa meno držiteľa finančného účtu líši od mena predávajúceho
podliehajúceho oznamovaniu, meno držiteľa finančného účtu, na ktorý sa
vypláca alebo pripisuje odplata, pokiaľ je dostupné oznamujúcemu
prevádzkovateľovi platformy, ako aj všetky ostatné finančné identifikačné
informácie dostupné oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy so zreteľom
na tohto držiteľa účtu;

d)

každý členský štát, v ktorom má predávajúci podliehajúci oznamovaniu sídlo
na účely tejto smernice v zmysle oddielu I odseku B bodu 3;

e)

adresu každej položky na zozname nehnuteľností určenú na základe postupov
stanovených v oddiele II odseku E a príslušné katastrálne číslo, ak je dostupné;

f)

celkovú odplatu vyplatenú alebo pripísanú počas každého štvrťroka
oznamovacieho obdobia;

g)

všetky poplatky, provízie alebo dane odčítané alebo zaúčtované oznamujúcim
prevádzkovateľom platformy počas každého štvrťroka oznamovacieho
obdobia;

h)

ak je dostupný, počet dní prenajímania každej položky na zozname
nehnuteľností počas oznamovacieho obdobia a druh každej položky na
zozname nehnuteľností.

ODDIEL IV
ÚČINNÉ VYKONÁVANIE
Podľa článku 8ac členské štáty zavedú pravidlá a administratívne postupy, aby zabezpečili
účinné vykonávanie a dodržiavanie povinností týkajúcich sa hĺbkového preverovania
a oznamovania, ktoré sú stanovené v oddieloch II a III tejto prílohy.
A. Pravidlá na presadzovanie požiadaviek na získavanie a overovanie stanovených
v oddiele II
1.

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby nariadili oznamujúcim
prevádzkovateľom platforiem presadzovať požiadavky na získavanie a overovanie
uvedené v oddiele II so zreteľom na ich predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu.

2.

Ak predávajúci podliehajúci oznamovaniu neposkytne informácie vyžadované
v oddiele II po dvoch upomienkach nasledujúcich po prvej žiadosti od oznamujúceho
prevádzkovateľa platformy, tento prevádzkovateľ zruší účet predávajúceho a zabráni
mu, aby sa počas šiestich mesiacov opätovne zaregistroval na platforme, alebo zadrží
vyplatenie odplaty predávajúcemu.

B. Pravidlá, na základe ktorých sa od oznamujúcich prevádzkovateľov platforiem vyžaduje,
aby viedli záznamy o podniknutých krokoch a o všetkých informáciách, na základe ktorých
vykonali postupy hĺbkového preverovania a splnili požiadavky na oznamovanie, a primerané
opatrenia na získanie týchto záznamov
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1.

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, na základe ktorých sa od oznamujúcich
prevádzkovateľov platforiem bude vyžadovať, aby viedli záznamy o podniknutých
krokoch a o všetkých informáciách, na základe ktorých vykonali postupy hĺbkového
preverovania a splnili požiadavky na oznamovanie stanovené v oddieloch II a III.
Tieto záznamy budú k dispozícii dostatočne dlhý čas, v každom prípade najmenej
päť rokov, ale nie dlhšie ako sedem rokov po skončení oznamovacieho obdobia,
ktorého sa týkajú.

2.

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia vrátane možnosti nariadiť oznamovanie
oznamujúcim prevádzkovateľom platformy s cieľom zabezpečiť, že príslušnému
orgánu sa oznámia všetky potrebné informácie tak, aby príslušný orgán mohol splniť
povinnosť oznámiť informácie v súlade s článkom 8ac ods. 2.

C. Administratívne postupy na overenie toho, či oznamujúci prevádzkovatelia platforiem
dodržujú postupy hĺbkového preverovania a požiadavky na oznamovanie
Členské štáty stanovia administratívne postupy na overenie toho, či oznamujúci
prevádzkovatelia platforiem dodržujú postupy hĺbkového preverovania a požiadavky na
oznamovanie stanovené v oddieloch II a III.
D. Administratívne postupy umožňujúce nadväzujúcu komunikáciu s oznamujúcim
prevádzkovateľom platformy v prípade oznámenia neúplných alebo nepresných informácií
Členské štáty stanovia postupy umožňujúce nadväzujúcu komunikáciu s oznamujúcimi
prevádzkovateľmi platforiem v prípade, že oznámené informácie sú neúplné alebo nepresné.
E. Administratívny postup na zvolenie jedného členského štátu, v ktorom sa podávajú
oznámenia
Ak oznamujúci prevádzkovateľ platformy v zmysle oddielu I odseku A bodu 3 písm. a) spĺňa
niektorú z uvedených podmienok vo viacerých členských štátoch, zvolí si jeden z týchto
členských štátov a splní požiadavky na oznamovanie podľa oddielu III. Oznamujúci
prevádzkovateľ platformy informuje všetky príslušné orgány týchto členských štátov o tom,
ktorý členský štát si zvolil.
F. Administratívny postup na jedinú registráciu oznamujúceho prevádzkovateľa platformy
1.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy v zmysle oddielu I odseku A bodu 3 písm. b)
sa zaregistruje na príslušnom orgáne niektorého členského štátu podľa článku 8ac
ods. 4, keď začne vykonávať činnosť ako prevádzkovateľ platformy. Ak je takýto
oznamujúci prevádzkovateľ platformy v Únii už identifikovaný na účely DPH
v rámci osobitnej úpravy stanovenej v článku 358a a nasl. smernice Rady
2006/112/ES1 alebo v rámci osobitnej úpravy stanovenej v článku 369a a nasl.
uvedenej smernice, tento prevádzkovateľ sa už neregistruje v žiadnom ďalšom
členskom štáte.

2.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy oznámi členskému štátu, v ktorom vykonal
jedinú registráciu, tieto informácie:

1

SK

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
(Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).
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a)

meno;

b)

poštovú adresu;

c)

elektronické adresy vrátane webových sídiel;

d)

všetky daňové identifikačné čísla vydané oznamujúcemu prevádzkovateľovi
platformy;

e)

vyhlásenie, že platforma ešte nie je identifikovaná na účely DPH v rámci Únie.

3.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy oznámi členskému štátu, v ktorom vykonal
jedinú registráciu, všetky zmeny informácií poskytnutých v zmysle odseku F bodu 2.

4.

Členský štát jedinej registrácie pridelí oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy
individuálne identifikačné číslo a elektronicky ho s ním oboznámi.

5.

Členský štát jedinej registrácie vylúči oznamujúceho prevádzkovateľa platformy
z registra v týchto prípadoch:
a)

ak prevádzkovateľ platformy oznámi tomuto členskému štátu, že už
nevykonáva žiadnu činnosť prevádzkovateľa platformy;

b)

v prípade, že nebolo doručené oznámenie podľa písmena a), ak možno
predpokladať, že prevádzkovateľ platformy ukončil svoju činnosť;

c)

ak už prevádzkovateľ platformy nespĺňa podmienky stanovené v oddiele
I odseku A bode 3 písm. b).“
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