
Vyhlásenia odberateľa DPH, GDPR 
 

1. Odberateľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že u neho a v prípade ak je odberateľ fyzickou osobou, tak ani u 
osoby, v ktorej je odberateľ štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom a v 
prípade, ak je odberateľ právnickou osobou, tak ani u osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu alebo spoločníkom odberateľa, ani u osoby, v ktorej je jeho štatutárny orgán alebo 
člen štatutárneho orgánu alebo spoločník štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo 
spoločníkom, nenastal žiaden z dôvodov na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
DPH“), ktorými sú, že nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie v zmysle § 3 zákona o DPH, 
opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
alebo kontrolný výkaz, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť na dani z 
pridanej hodnoty, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese 
svojej prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole v zmysle zákona o DPH. 
Zmluvné strany sa dohodli, že vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety sa považujú za zopakované v 
ktoromkoľvek okamihu počas trvania zmluvy alebo až do zániku povinnosti odberateľa zaplatiť daň 
podľa zákona o DPH v súvislosti so zmluvou.  

2. V prípade, že sa vyhlásenia uvedené v bode 1. stanú nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými, 
odberateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa o takej skutočnosti bez zbytočného odkladu po tom, ako 
sa o nej dozvedel. 

3. Odberateľ sa zaväzuje kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie dodávateľa predložiť 
dodávateľovi k nahliadnutiu výpis z obchodného registra odberateľa nie starší ako 30 dní ku dňu 
predloženia. 

4. Odberateľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že je majiteľom účtu v banke uvedeného v záhlaví zmluvy a 
zaväzuje sa na faktúrach vystavených podľa zmluvy uvádzať výlučne číslo tohto účtu. 

5. Odberateľ si je vedomý, že za účelom plnenia zmluvy poskytol alebo plánuje poskytnúť dodávateľovi 
osobné údaje svojich konateľov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb (ďalej iba „dotknutá osoba“). 
Odberateľ sa zaväzuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, že informoval všetky dotknuté osoby, ktorých 
osobné údaje poskytol alebo plánuje poskytnúť dodávateľovi o možnosti poskytnutia osobných údajov 
dodávateľovi, a tiež o náležitostiach spracovania osobných údajov dodávateľom v zmysle článku 14 ods. 
1 až 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Dodávateľ je povinný 
odberateľovi na vyžiadanie poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

 


