
Dôverné1

PRÍLOHA VIII

Ručenie ORANGEU za neodvedenú DPH spoločnosti xxxxxxxx

1. V prípade, ak vznikne ORANGEU povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty, ktorá sa považuje za nezaplatenú daň podľa ustanovenia § 69 b 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej ako „zákon“), za ktorú ORANGE ručí podľa ustanovenia § 69 b záko-
na, zmluvné strany sa dohodli, že ORANGE je oprávnený:
– žiadať od spoločnosti xxxxxxxx uhradenie zmluvnej pokuty vo výške daňovej povinnosti, ktorá ORANGEU vznikla podľa ustanovenia § 69 b 

zákona (ďalej ako „nezaplatená daň“), a to bezodkladne po doručení výzvy zo strany ORANGEU alebo
– jednostranne započítať sumu vo výške nezaplatenej dane so svojím existujúcim alebo budúcim záväzkom voči spoločnosti xxxxxxxx, a to 

z akéhokoľvek existujúceho zmluvného vzťahu s ňou.
2. ORANGE je súčasne popri svojom práve podľa 1. odseku tohto článku oprávnený žiadať od spoločnosti xxxxxxxx zmluvnú pokutu vo výške 

10 % zo sumy nezaplatenej dane v prípade, ak dôjde k povinnosti ORANGEU uvedenej v 1. odseku tohto článku.
3. V prípade, ak ORANGEU vznikne z akýchkoľvek dôvodov uvedených v tomto článku škoda, ktorej výška bude presahovať sumu uhradenú 

spoločnosťou xxxxxxxx z titulu zmluvnej pokuty, ORANGE má nárok na náhradu tejto škody.
4. V prípade, ak bude ORANGEU zo strany daňového úradu vrátená nezaplatená daň z dôvodu úhrady tejto dane priamo spoločnosťou 

xxxxxxxx, je ORANGE povinný vrátiť plnenie prijaté od spoločnosti xxxxxxxx z titulu zmluvnej pokuty dojednanej v 1. odseku tohto článku, 
resp. uhradiť svoj splatný záväzok voči spoločnosti xxxxxxxx, ktorý bol započítaný s pohľadávkou ORANGEU z titulu nezaplatenej dane.

5. Spoločnosť xxxxxxxx je povinná kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu s ORANGEOM založeného touto alebo inou platnou zmluvou 
predložiť ORANGEU na požiadanie potvrdenie vydané správcom dane o tom, že nemá žiadne daňové nedoplatky, pričom potvrdenie nesmie 
byť staršie ako 1 mesiac.

6. ORANGE je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy kedykoľvek po zverejnení spoločnosti xxxxxxxx v zozname definovanom nižšie, a to s účinkom 
ku dňu doručenia písomného odstúpenia.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že došlo alebo dôjde k zverejneniu spoločnosti xxxxxxxx v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody 
na zrušenie registrácie podľa ustanovenia § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona Finančným riaditeľstvom SR (ďalej ako „zoznam“), je 
ORANGE oprávnený pred zaslaním objednávky podľa tejto zmluvy požiadať spoločnosť xxxxxxxx uhradiť na účet ORANGEU zábezpeku na 
daň z pridanej hodnoty v sume zodpovedajúcej výške dani z pridanej hodnoty určenej podľa objednávky. Zábezpeka podľa tohto odseku bude 
spoločnosti xxxxxxxx vyplatená do 30 dní odo dňa preukázania uhradenia dane z pridanej hodnoty, ktorú bola spoločnosť xxxxxxxx povinná 
odviesť z plnenia prijatého od ORANGEU na základe zaslanej objednávky.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k zverejneniu spoločnosti xxxxxxxx v zozname počas trvania platnosti tejto zmluvy, je 
ORANGE oprávnený odstúpiť od nedodanej (celkom alebo sčasti) objednávky zaslanej na základe tejto zmluvy s účinkom ku dňu doručenia 
písomného odstúpenia a
a) vrátiť prijaté plnenie poskytnuté spoločnosťou xxxxxxxx, žiadať od spoločnosti xxxxxxxx vrátenie prijatého finančného plnenia, ak k také-

muto finančnému plneniu došlo, a zároveň žiadať od spoločnosti xxxxxxxx uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % zo sumy uvedenej na 
objednávke; alebo

b) ponechať si plnenie dodané spoločnosťou xxxxxxxx, uhradiť spoločnosti xxxxxxxx primeranú časť ceny dodaného plnenia zníženú o sumu 
zodpovedajúcu dani z pridanej hodnoty relevantnej k primeranej cene dodaného plnenia (ďalej ako „zádržné“) a žiadať od spoločnosti 
xxxxxxxx uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % zo sumy uvedenej na objednávke. Zádržné je ORANGE povinný vydať spoločnosti 
xxxxxxxx do 30 dní odo dňa preukázania uhradenia dane z pridanej hodnoty, ktorú bola spoločnosť xxxxxxxx povinná odviesť z finančné-
ho plnenia prijatého od ORANGEU.

9. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto prílohy (z tohto článku) zostávajú v platnosti počas obdobia 10 rokov aj po skončení platnosti tejto 
zmluvy.


