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TEXT ČÁSTÍ ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

K části první návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - implementační balíček1  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - MOJE daně2  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - zákon o veřejných dražbách3  

§ 4  

Vymezení základních pojmů  

 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

a) úplatou 

1. částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou 

poskytnuty v přímé souvislosti s plněním, 

2. dotace k ceně, kterou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí přijaté finanční 

prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných 

celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího 

státu, z grantů Evropské unie či podle programů obdobných, pokud je příjemci dotace 

stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže 

k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se nepovažuje zejména dotace k výsledku 

hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného 

majetku, 

b) jednotkovou cenou cena za jednotku množství zboží nebo cena za službu,   

c) daní na výstupu daň uplatněná plátcem za zdanitelné plnění podle § 13 až 20 nebo z přijaté 

úplaty vztahující se k tomuto plnění, 

d) nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za 

zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně,  

e) správcem daně příslušný finanční úřad; ve věci povolení k prodeji za ceny bez daně a při 

dovozu zboží je správcem daně příslušný celní úřad s výjimkou případů, kdy povinnost 

přiznat daň při dovozu zboží vzniká plátci podle § 23 odst. 2 až 4, 

e) uskutečněným plněním dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou 

povinnou k dani, která jedná jako taková, 

f) osobou registrovanou k dani osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro 

účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy,  

g) zahraniční osobou osoba povinná k dani, která nemá na území Evropské unie sídlo ani 

místo pobytu provozovnu,  

                                                           
1 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie 

a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk č. 572). 
2 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony (sněmovní tisk č. 841). 
3 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách (Čj. OVA 

861/19). 
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h) u fyzické osoby 

1. bydlištěm adresa vedená v základním registru obyvatel nebo v jiné obdobné evidenci, 

anebo adresa, kterou fyzická osoba uvedla správci daně, pokud neexistuje důkaz, že tato 

adresa neodpovídá skutečnosti, 

2. místem, kde se obvykle zdržuje, místo, kde fyzická osoba obvykle žije z důvodu 

osobních nebo profesních vazeb; má-li tato osoba profesní vazby v jiné zemi, než ve 

které má své osobní vazby, je místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje, určeno 

osobními vazbami, 

3. místem pobytu bydliště, nebo místo, kde se obvykle zdržuje, 

i) sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou 

přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde 

se schází její vedení; nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se sídlem u této 

osoby místo jejího pobytu, 

j) provozovnou organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání 

zboží nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální 

a technické zdroje, 

k) zbožím, které je předmětem spotřební daně, zboží, které je předmětem některé ze 

spotřebních daní, předmětem daně z pevných paliv nebo předmětem daně ze zemního 

plynu a některých dalších plynů, s výjimkou plynu dodávaného prostřednictvím přepravní 

nebo distribuční soustavy nacházející se na území Evropské unie anebo jakékoli sítě 

k takové soustavě připojené,   

l) osobou neusazenou v tuzemsku osoba povinná k dani, která  

1. nemá sídlo v tuzemsku,  

2. uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění 

v tuzemsku a  

3. v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto plnění 

neúčastní,   

m) osvobozenou osobou osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v jiném členském 

státě, která je v tomto státě osobou s obdobným postavením jako v tuzemsku osoba 

povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,  

n) uskutečněným plněním dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou 

k dani, která jedná jako taková.  

n) provozovatelem elektronického rozhraní osoba povinná k dani, která za použití 

elektronického rozhraní, zejména elektronického tržiště, platformy, portálu nebo 

obdobného prostředku, usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke 

směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e). 

 (2) Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí  

a) hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů,  

b) právo stavby,   

c) živé zvíře,   

d) lidské tělo a část lidského těla,   

e) plyn, elektřina, teplo a chlad.  

 (3) Za zboží se dále považují  

a) bankovky a mince české měny při jejich dodání výrobcem České národní bance, nebo při 

jejich pořízení z jiného členského státu, nebo jejich dovoz Českou národní bankou,  

b) bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro sběratelské účely za ceny 

vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo přepočet jejich nominální hodnoty na českou 
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měnu podle směnného kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou,  

c) cenné papíry při jejich dodání výrobcem emitentovi v tuzemsku, nebo při jejich pořízení 

z jiného členského státu nebo jejich dovozu a vývozu jako výrobku.  

 (4) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí  

a) dopravním prostředkem vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení, které jsou určené 

k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a které jsou obvykle konstruované 

pro použití k přepravě a mohou k ní být skutečně použity; za dopravní prostředek se 

nepovažuje vozidlo, které je trvale znehybněno, ani kontejner,   

b) novým dopravním prostředkem  

1. motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším 

než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo 

má najeto méně než 6 000 km,  

2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do 

provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou námořních lodí užívaných 

k obchodní, průmyslové, rybářské nebo záchranářské činnosti, nebo  

3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 550 kg, pokud bylo dodáno do 

3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má nalétáno méně než 40 hodin, 

s výjimkou letadel využívaných leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou 

přepravu,  

c) obchodním majetkem majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto 

osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností,  

d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je  

1. hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů7c); hmotný majetek 

přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření této 

smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému hmotnému majetku bude za 

obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty 

považuje za dlouhodobý majetek uživatele,  

2. odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů7c),  

3. pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů 

upravujících účetnictví7d); pozemek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je 

ujednáno, že vlastnické právo k užívanému pozemku bude převedeno na jeho uživatele, 

se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele, nebo  

4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů,  

e) dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností dlouhodobý majetek, který plátce 

v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil; technické 

zhodnocení73) se považuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností,   

f) osobním automobilem dopravní prostředek, který má v technickém osvědčení4) nebo 

technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G; pokud zápis kategorie chybí, 

vymezuje se tato kategorie zvláštním právním předpisem4a),  

g) nájmem také podnájem, pacht a podpacht; nájmem se rozumí také zřízení, trvání nebo 

zánik věcného břemene zřízeného k nemovité věci, pokud jsou naplněny znaky nájmu,  

h) přepravou zboží také přeprava peněz a cenných papírů.   

i) dodáním zboží s instalací nebo montáží dodání zboží spojené s instalací nebo montáží 

osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou,   

j) dodáním zboží soustavami nebo sítěmi dodání 

1. plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nacházející se na území 

Evropské unie anebo jakékoli sítě k takové soustavě připojené,  

2. elektřiny, tepla nebo chladu sítěmi.  
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(5) Přemístěním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí odeslání nebo přeprava 

zboží, které je součástí obchodního majetku osoby povinné k dani, mezi členskými státy 

do členského státu, do něhož je zboží odesláno nebo přepraveno pro účely uskutečňování 

ekonomické činnosti této osoby, pokud je toto zboží odesláno nebo přepraveno touto 

osobou nebo jí zmocněnou třetí osobou. 

(6) Za přemístění zboží se pro účely tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo 

přeprava zboží pro účely 

a) zasílání zboží prodeje zboží na dálku do členského státu ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží, 

b) dodání zboží s instalací nebo montáží v členském státě ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží, 

c) dodání zboží na palubě lodi, letadla nebo vlaku během přepravy osob uskutečněné 

na území Evropské unie, 

d) dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 

e) uskutečnění plnění osvobozeného od daně podle § 64, 66 nebo 68, nebo obdobně 

osvobozeného od daně podle právního předpisu členského státu zahájení odeslání 

nebo přepravy zboží, 

f) poskytnutí služby pro osobu povinnou k dani, zahrnující práce na zboží fyzicky 

uskutečněné v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínky, 

že zboží po provedení prací je vráceno zpět osobě povinné k dani do členského státu, 

ze kterého bylo zboží původně odesláno nebo přepraveno, 

g) přechodného užití zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží pro 

účely poskytnutí služby osobou povinnou k dani, nebo 

h) přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území členského státu, 

ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze třetí země pro přechodné užití vztahoval 

celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od cla. 

(7) Nejde-li nadále o odeslání nebo přepravu zboží pro účely, pro které se 

odeslání nebo přeprava zboží nepovažují podle odstavce 6 za přemístění zboží, považují 

se takové odeslání nebo přeprava zboží za přemístění zboží. V takovém případě se má za 

to, že přemístění zboží nastává v okamžiku, kdy dotčená podmínka přestane být plněna. 

(5) (8) Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu 

provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, 

a to 

a) kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo 

b) poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou; přepočet mezi měnami 

jinými než euro se provede za použití směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru. 

 (9) Prodejem zboží na dálku se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží, 

pokud  

a) je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu 

ukončení jeho odeslání nebo přepravy  

1. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo 

2. třetí osobou, zasahuje-li podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým 

se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané 

hodnoty7e), osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo 

přepravy, 
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b) je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho 

odeslání nebo přepravy předmětem daně, a  

c) nejde o dodání nového dopravního prostředku ani o dodání zboží s instalací nebo 

montáží. 

 (10) Prodejem dovezeného zboží na dálku se pro účely tohoto zákona rozumí 

prodej zboží na dálku s tím, že je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země na území 

Evropské unie. 

*** 

§ 6c  

 (1) Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která poskytuje služby s místem 

plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, 

nebo která uskutečňuje zasílání zboží prodej zboží na dálku nebo prodej dovezeného zboží 

na dálku do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, a to prostřednictvím své provozovny 

umístěné mimo tuzemsko, je plátcem ode dne poskytnutí těchto služeb nebo dodání tohoto 

zboží. 

 (2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné 

plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, 

u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo plnění, na 

která se použije zvláštní režim jednoho správního místa, je plátcem ode dne uskutečnění 

tohoto zdanitelného plnění.  

 (3) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou 

a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je odesláno nebo přepraveno 

z tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou 

je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně, je plátcem ode dne dodání tohoto 

zboží.  

(4) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a uskuteční dodání zboží 

za úplatu, které je přemístěním zboží z tuzemska do jiného členského státu, je plátcem 

ode dne dodání tohoto zboží, pokud je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě pro 

tuto osobu předmětem daně. 

*** 

§ 6fa 

 (1) Provozovatel elektronického rozhraní, který uskuteční zdanitelné plnění 

dodání zboží podle § 13a s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou vybraného plnění, na 

které je použit zvláštní režim jednoho správního místa, je plátcem ode dne uskutečnění 

tohoto zdanitelného plnění. 

(2) Zahraniční osoba, která uskuteční dodání zboží provozovateli elektronického 

rozhraní podle § 13a odst. 2 s místem plnění v tuzemsku, je plátcem ode dne dodání 

tohoto zboží. 

*** 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPJFBFPC)



- 6 - 

 

§ 6j 

 Osoba povinná k dani, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, 

která bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, je 

identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato 

osoba registrována. 

§ 6j 

 (1) Osoba povinná k dani, která není plátcem a která bude uskutečňovat vybraná 

plnění v rámci režimu Evropské unie nebo dovozního režimu zvláštního režimu jednoho 

správního místa, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení 

rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována, pokud 

a) má v tuzemsku sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo, 

b) je v tuzemsku zahájeno odeslání nebo přeprava zboží, pokud je dodání tohoto zboží 

vybraným plněním, nebo 

c) má v Norském království sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území Evropské unie 

sídlo ani provozovnu. 

 (2) Osoba povinná k dani, která není plátcem, má v tuzemsku sídlo, nebo 

provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo, a která bude jako zprostředkovatel 

plnit jménem a na účet osoby uskutečňující vybraná plnění povinnosti vyplývající 

z použití dovozního režimu, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni 

oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována. 

*** 

§ 7  

Místo plnění při dodání zboží  

 (1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání 

nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje. 

 (2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, 

která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo 

zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava 

zboží začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění 

při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, se 

považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží.  

 (3) Pokud je totéž zboží předmětem po sobě jdoucích dodání v řetězci, v rámci 

kterých je toto zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu do členského státu od 

něj odlišného, a to od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci, pro 

kterou se dodání tohoto zboží uskutečňuje, platí, že k odeslání nebo přepravě tohoto 

zboží došlo pouze při jeho dodání 

a) prostředníkovi, nebo 
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b) prostředníkem, pokud tento prostředník sdělil svému dodavateli své daňové 

identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty, které mu bylo přiděleno 

členským státem zahájení odeslání nebo přepravy zboží. 

(4) Pro účely odstavce 3 se prostředníkem rozumí dodavatel v rámci po sobě 

jdoucích dodání v řetězci, který  

a) není prvním dodavatelem v rámci těchto dodání a  

b) zboží odesílá nebo přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí osoba. 

 (5) Odstavec 3 se nepoužije na dodání zboží podle § 13a. 

(3) (5) (6) Při dodání zboží s instalací nebo montáží se za místo plnění považuje místo, 

kde je zboží instalováno nebo smontováno.  

(4) (6) (7) Pokud však zboží je dodáno Při dodání zboží na palubě lodě, letadla nebo 

vlaku během přepravy osob uskutečněné na území Evropské unie, za místo plnění se se za 

místo plnění považuje místo zahájení přepravy osob. Zpáteční přeprava se považuje za 

samostatnou přepravu.  

 (5) (7) (8) Pro účely odstavce 4 6 7 se rozumí  

a) místem zahájení přepravy osob první místo, kde mohly nastoupit osoby na území Evropské 

unie,  

b) místem ukončení přepravy osob poslední místo, kde mohly vystoupit osoby na území 

Evropské unie,  

c) přepravou osob uskutečněnou na území Evropské unie část přepravy uskutečněná 

bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a ukončení přepravy osob.    

 (6) (8) (9) Místem plnění při Při dodání nemovité věci je místem plnění místo, 

kde se nemovitá věc nachází; v případě práva stavby je tímto místem místo, kde se nachází 

pozemek zatížený právem stavby. 

*** 

§ 8 

Místo plnění při zasílání zboží 

 (1) Místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho 

odeslání nebo přepravy.  

 (2) Místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho 

odeslání nebo přeprava začíná, pokud 

a) zasílané zboží není předmětem spotřební daně a  

b) celková hodnota zboží, které osoba povinná k dani zaslala do členského státu ukončení 

odeslání nebo přepravy zboží, bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně 

předcházejícím kalendářním roce 

1. 1 140 000 Kč, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do 

tuzemska, nebo 

2. částku stanovenou jiným členským státem, je-li zboží odesláno nebo přepraveno 

z tuzemska do jiného členského státu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPJFBFPC)



- 8 - 

 

 (3) Osoba povinná k dani, která zboží zasílá, se může v případě splnění podmínek 

podle odstavce 2 rozhodnout, že místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží 

nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém případě je povinna tak 

postupovat do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve 

kterém se takto rozhodla. 

 (4) Zasíláním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží mezi členskými 

státy, pokud 

a) zboží je odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení 

jeho odeslání nebo přepravy 

1. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo 

2. jí zmocněnou třetí osobou, 

b) zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží není předmětem daně, a 

c) se nejedná o dodání 

1. nového dopravního prostředku, 

2. zboží s instalací nebo montáží, nebo 

3. použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž 

dodání je předmětem zvláštního režimu. 

 (5) Podmínka podle odstavce 4 písm. a) se považuje za splněnou, je-li zboží odesláno 

nebo přepraveno ze třetí země a dovezeno osobou, která zboží dodává, do členského státu 

odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém případě se za 

členský stát zahájení odeslání nebo přepravy zboží považuje členský stát dovozu zboží. 

§ 8  

Místo plnění při prodeji zboží na dálku 

 (1) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází po 

ukončení jeho odeslání nebo přepravy.  

 (2) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází 

v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud 

a) osoba povinná k dani, která zboží prodává, má sídlo  

1. v členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo  

2. mimo území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě,  

b) zboží je odesláno nebo přepraveno do členského státu odlišného od členského státu, 

ve kterém má osoba, která zboží prodává, sídlo nebo provozovnu, a 

c) celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušném ani 

bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku 10 000 EUR nebo ekvivalent 

této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou 

centrální bankou pro den 5. prosince 2017 (dále jen „ekvivalent v jiné měně“); 

celkovou hodnotou příslušných plnění se pro účely určení místa plnění rozumí 

hodnota 

1. zboží prodaného na dálku, pokud jsou splněny podmínky podle písmen a) a b), a 

2. telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky 

poskytované služby poskytnutých osobě nepovinné k dani, pokud jsou splněny 

podmínky podle § 10i odst. 3. 
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 (3) Místem plnění při prodeji zboží na dálku, kterým celková hodnota 

příslušných plnění bez daně překročila částku 10 000 EUR nebo její ekvivalent v jiné 

měně, je místo plnění podle odstavce 1. 

(4) Osoba, která prodává zboží na dálku podle odstavce 2, se může rozhodnout, 

že místo plnění se určí podle odstavce 1. V takovém případě je povinna tak postupovat 

alespoň do konce druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve 

kterém se takto rozhodla. 

(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 se považuje rovněž za rozhodnutí o určení místa 

plnění podle § 10i odst. 5. 

§ 8a 

Místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku 

Místem plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku je místo, kde se zboží 

nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, pokud je 

a) zboží odesláno nebo přepraveno do členského státu odlišného od členského státu 

dovozu, nebo 

b) na tento prodej použit dovozní režim zvláštního režimu jednoho správního místa. 

*** 

§ 10i  

Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního 

vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani  

 (1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo příjemce 

služby určené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí 

opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e), pokud jde o   

a) telekomunikační službu, 

b) službu rozhlasového a televizního vysílání, nebo   

c) elektronicky poskytovanou službu. 

 (2) Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí   

a) telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů, 

textových dokumentů, obrázků, zvuků nebo jakékoliv informace prostřednictvím kabelu, 

rádia, optických nebo elektromagnetických systémů, včetně příslušného přenosu nebo 

stanovení práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo přístup 

k informačním sítím,   

b) službou rozhlasového a televizního vysílání služba sestávající ze zvukového nebo 

audiovizuálního obsahu, jako jsou rozhlasové nebo televizní pořady pro simultánní poslech 

nebo sledování na základě programové skladby poskytované veřejnosti prostřednictvím 

komunikačních sítí poskytovatelem mediálních služeb pod jeho redakční odpovědností,   

c) elektronicky poskytovanou službou služba poskytovaná prostřednictvím veřejné datové sítě 

nebo elektronické sítě, s výjimkou pouze samotné komunikace prostřednictvím 

elektronické adresy, a to zejména  

1. hostitelství internetových stránek,  
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2. poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace,  

3. poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází,  

4. poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, uměleckých, 

sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, 

které jsou službou rozhlasového a televizního vysílání, nebo  

5. poskytnutí služby výuky na dálku.  

 (3) Odstavec 1 se nepoužije na poskytnutí služby osobou, která má sídlo v jednom 

členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo má sídlo mimo území 

Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě, pokud 

a) místo příjemce služby je v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má 

osoba poskytující službu sídlo nebo provozovnu, a   

b) celková hodnota těchto služeb bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně 

předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně 

při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 

2017. 

 (4) Na poskytnutí služby, kterým byla překročena hodnota podle odstavce 3, se 

použije odstavec 1. 

 (3) Odstavec 1 se nepoužije na poskytnutí služby, pokud  

a)  osoba povinná k dani, která službu poskytuje, má sídlo  

1.  v členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo  

2.  mimo území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě,  

b) místo příjemce služby určené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně 

z přidané hodnoty7e), je v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má 

osoba poskytující službu sídlo nebo provozovnu, a   

c) celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušném ani 

bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku 10 000 EUR nebo její 

ekvivalent v jiné měně. 

(4) Místem plnění při poskytnutí služby, kterým celková hodnota příslušných 

plnění bez daně překročila částku 10 000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně, osobě 

nepovinné k dani, je místo plnění podle odstavce 1. 

 (5) Osoba poskytující službu podle odstavce 3 se může rozhodnout, že místo plnění 

se určí podle odstavce 1. V takovém případě je povinna tak postupovat do konce kalendářního 

roku bezprostředně alespoň do konce druhého kalendářního roku následujícího 

po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla.   

 (6) Rozhodnutí podle odstavce 5 se považuje rovněž za rozhodnutí o určení místa 

plnění podle § 8 odst. 4. 

*** 

§ 13a 

Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní 

 (1) Prodej dovezeného zboží na dálku, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 
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150 EUR, který usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, se považuje za 

a) dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní uskutečněné bez odeslání nebo 

přepravy a  

b) prodej dovezeného zboží na dálku provozovatelem elektronického rozhraní.  

 (2) Dodání zboží zahraniční osobou osobě nepovinné k dani na území Evropské 

unie, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, se považuje za  

a) dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní uskutečněné bez odeslání nebo 

přepravy a  

b) prodej zboží na dálku provozovatelem elektronického rozhraní nebo dodání zboží 

provozovatelem elektronického rozhraní osobě nepovinné k dani uskutečněné 

s odesláním nebo přepravou.  

*** 

§ 16 

Pořízení zboží z jiného členského státu 

(1) Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí nabytí 

práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě 

nebo od osoby, které vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost 

v jiném členském státě, které nejsou osvobozenou osobou, pokud tyto osoby nejsou 

v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží osvobozenou osobou a pokud je 

zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného 

a) osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo jí zmocněnou třetí osobou, nebo 

b) pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží 

z jiného členského státu, nebo jím zmocněnou třetí osobou. 

c) zmocněnou třetí osobou. 

(2) Za pořízení zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona nepovažuje 

a) dodání zboží s instalací nebo montáží, 

b) dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 

c) zasílání zboží, 

d) přemístění obchodního majetku z jiného členského státu do tuzemska pro účely uvedené 

v § 13 odst. 7, 

e) nabytí vratného obalu za úplatu. 

(3) (2) Pokud je zboží pořízeno právnickou osobou nepovinnou k dani, pro kterou 

je pořízení zboží předmětem daně, odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovoz zboží 

je uskutečněn touto osobou do členského státu odlišného od členského státu ukončení 

odeslání nebo přepravy zboží, považuje se pro účely tohoto zákona zboží za odeslané 

nebo přepravené z členského státu, do kterého je dovoz zboží uskutečněn. Pokud je dovoz 

zboží uskutečněn právnickou osobou nepovinnou k dani, pro kterou je pořízení zboží 

předmětem daně, do tuzemska, má tato osoba nárok na vrácení zaplacené daně při dovozu 

zboží, pokud prokáže, že pořízení tohoto zboží bylo předmětem daně v členském státě, 

ve kterém je ukončeno odeslání nebo přeprava tohoto zboží. Při vracení daně se postupuje 

přiměřeně podle § 82 až 82b. 
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(4) (3) Za pořízení zboží z jiného členského státu plátcem se pro účely tohoto zákona také 

považuje přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska osobou registrovanou k dani 

v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou a která není plátcem, za účelem 

následného dodání zboží v tuzemsku pořizovateli. 

(5) (4) (3) Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se pro účely tohoto zákona 

považuje 

a) přemístění zboží plátcem pro účely uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku, 

pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska a toto 

zboží bylo plátcem v rámci uskutečňování ekonomických činností v tomto jiném členském 

státě vyrobeno, nakoupeno, pořízeno z dalšího členského státu nebo dovezeno z třetí země, 

a) přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska plátcem nebo identifikovanou 

osobou, 

b) přemístění zboží plátcem z jiného členského státu do tuzemska, které bylo odesláno nebo 

přepraveno ze třetí země a dovoz zboží je uskutečněn plátcem v tomto jiném členském 

státě, a odeslání nebo přeprava zboží je ukončena v tuzemsku, 

c) b) přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která není 

osvobozenou osobou a která nemá sídlo v tuzemsku, nebo zahraniční osobou povinnou 

k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, pro účely uskutečňování ekonomických 

činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského 

státu do tuzemska, 

d) c) přidělení zboží z jednoho členského státu do jiného ozbrojeným silám jiného státu, který 

je členem Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír, 

pro jejich použití nebo použití civilních zaměstnanců, kteří je doprovázejí, pokud zboží 

nebylo předmětem daně v členském státě, který zboží přiděluje, jestliže dovoz tohoto 

zboží není osvobozen od daně. 

(4) Za pořízení zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona nepovažuje 

nabytí 

a) práva nakládat jako vlastník se zbožím, které se 

 1. dodává s instalací nebo montáží, 

 2. dodává soustavami nebo sítěmi, nebo 

 3. zasílá, 

 3. prodává na dálku, 

b) vratného obalu za úplatu. 

*** 

§ 19  

 Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie  

 (1) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu 

osobě registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně 

s nárokem na odpočet daně.  

 (2) Dnem prvního uvedení do provozu se u nových dopravních prostředků lodí 

a letadel rozumí den dodání výrobcem prvnímu kupujícímu nebo vlastníkovi nebo první den, 

kdy kupující nebo vlastník je oprávněn s dopravním prostředkem nakládat, a to ten den, který 

nastane dříve, nebo den, kdy byl dopravní prostředek výrobcem použit pro předváděcí účely. 
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Za den prvního uvedení do provozu u pozemních motorových vozidel se považuje den, kdy 

bylo vozidlo registrováno k provozu ve státu výrobce, nebo den, kdy nastala povinnost toto 

vozidlo ve státu výrobce registrovat, a to ten den, který nastane dříve. Pokud není povinnost 

vozidlo registrovat ve státu výrobce, je dnem prvního uvedení do provozu den, kdy bylo 

vozidlo odvezeno kupujícím nebo jeho vlastníkem, nebo den dodání kupujícímu nebo jeho 

vlastníkovi nebo den, kdy kupující nebo vlastník s ním mohl nakládat, a to ten den, který 

nastane dříve, nebo den, kdy pozemní motorové vozidlo bylo použito pro předváděcí účely. 

Jestliže není den prvního uvedení do provozu takto stanoven, považuje se za den prvního 

uvedení do provozu den, kdy byl vystaven doklad o prodeji.  

 (3) Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek od osoby registrované 

k dani v jiném členském státě, uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu.  

 (4) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu 

osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění 

osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je nový dopravní prostředek 

přemístěn do jiného členského státu a plátce společně s pořizovatelem předloží místně 

příslušnému správci daně hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského 

státu ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ke kterému přiloží kopii vystaveného daňového 

dokladu. Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě, která není 

osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, plátce neuvádí do souhrnného hlášení. 

Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek z jiného členského státu od osoby, 

která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, uskutečňuje také pořízení 

zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně v tuzemsku, a k daňovému přiznání je 

povinen přiložit hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii daňového dokladu, 

který mu vystavil dodavatel.   

 (5) Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní prostředek, který je 

přemístěn do jiného členského státu, se považuje za osobu oprávněnou uplatnit nárok na 

odpočet daně, kterou zaplatila při nabytí nového dopravního prostředku ve sjednané ceně 

nebo při dovozu nebo při pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do výše daně, 

kterou by byl povinen odvést plátce, pokud by dodání bylo zdanitelným plněním v tuzemsku. 

Tato osoba je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně u svého místně příslušného správce 

daně v daňovém přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu, a s hlášením o dodání 

nového dopravního prostředku předloží daňové přiznání do 10 dnů ode dne dodání nového 

dopravního prostředku do jiného členského státu; tuto lhůtu nelze prodloužit. Pokud nárok na 

odpočet daně neuplatní v tomto daňovém přiznání nebo na požádání správce daně neposkytne 

informace nutné ke správnému stanovení nároku na odpočet daně, její nárok zaniká.  

 (6) Osoba, která není plátcem a pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek 

z jiného členského státu, je povinna předložit daňové přiznání, ke kterému přiloží kopii 

daňového dokladu a hlášení o pořízení nového dopravního prostředku do 10 dnů ode dne 

pořízení nebo ve lhůtě pro podání daňového přiznání, jde-li o identifikovanou osobu; tyto 

lhůty nelze prodloužit. Na základě tohoto daňového přiznání správce daně vyměří částku 

daně, kterou je pořizující osoba, která není plátcem, nebo identifikovanou osobou, povinna 

zaplatit místně příslušnému správci daně do 25 dnů ode dne, kdy jí daň byla vyměřena.  

 (7) Osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu, který 

bude registrován v registru silničních vozidel, může před podáním daňového přiznání podat 

hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a zaplatit zálohu ve výši daně z pořízení 
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nového dopravního prostředku. K hlášení o pořízení nového dopravního prostředku je 

povinna přiložit kopii daňového dokladu, který jí vystavil dodavatel z jiného členského státu. 

Zaplacení zálohy správce daně na žádost pořizovatele potvrdí.   

 (8) Při dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu musí být na 

daňovém dokladu uveden údaj, že se jedná o nový dopravní prostředek, a údaje tuto 

skutečnost potvrzující. 

*** 

§ 21  

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby  

 (1) Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné  

a) dnem dodání podle § 13 odst. 1, tohoto zboží, nebo   

b) dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě podle zvláštního právního předpisu16), 

nebo  

c) b) dnem přenechání zboží k užívání podle § 13 odst. 3 písm. c).   

 (2) Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem 

předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je 

uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při 

přenechání nemovité věci k užívání podle § 13 odst. 3 písm. c) se zdanitelné plnění považuje 

za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání.   

 (3) Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího 

poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního 

kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve.  

 (4) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné   

a) dnem převzetí díla nebo jeho dílčí části při zdanitelném plnění uskutečněném podle 

smlouvy o dílo,   

b) dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby při dodání 

tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, 

při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny,  

 c) dnem zjištění skutečné výše částky za službu poskytovanou v přímé souvislosti s nájmem 

nemovité věci, která byla v souvislosti s tímto nájmem přijata, pokud se nejedná o službu 

podle písmene b),  

d) dnem použití majetku nebo využití služby při použití hmotného majetku nebo poskytnutí 

služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce,   

e) dnem uvedení do stavu způsobilého k užívání74) při plnění vymezeném v § 13 odst. 4 písm. 

b),   

f) dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému vkladu, popřípadě 

jiných práv k tomuto vkladu, při vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě, 

s výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle odstavce 2,   

g) dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva, popřípadě jiných práv 

k vydávanému majetku, při vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo 

podílu na likvidačním zůstatku, s výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle 
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odstavce 2,   

h) dnem dodání třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě dnem dodání 

třetí osobou, při dodání zboží na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného 

typu,  

i) dnem poskytnutí služby třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě 

dnem poskytnutí služby třetí osobou, při poskytnutí služby na základě komisionářské 

smlouvy nebo smlouvy obdobného typu, nebo   

j) dnem převodu jednoúčelového poukazu., nebo  

k) dnem přijetí úplaty určeným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně 

z přidané hodnoty7e), v případě 

1. dodání zboží podle § 13a,  

2. prodeje dovezeného zboží na dálku, na který je použit dovozní režim zvláštního 

režimu jednoho správního místa. 

 (5) Zdanitelné plnění uskutečňované prostřednictvím prodejních automatů, popřípadě 

jiných obdobných přístrojů uváděných do chodu mincemi, bankovkami, známkami nebo 

jinými platebními prostředky nahrazujícími peníze, a v případech, kdy se úplata za zdanitelná 

plnění uskutečňuje platebními prostředky nahrazujícími peníze, se považuje za uskutečněné 

dnem, kdy plátce vyjme peníze nebo platební prostředky nahrazující peníze z přístroje nebo 

jiným způsobem zjistí výši obratu.  

  (6) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. e) vzniká povinnost přiznat daň ke 

dni jeho uskutečnění. Zdanitelné plnění podle § 13 odst. 4 písm. e) se považuje za 

uskutečněné k poslednímu dni účetního období daného plátce nebo k poslednímu dni 

kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví.  

 (7) Dílčím plněním se rozumí zdanitelné plnění, které se podle smlouvy uskutečňuje 

ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které 

je uzavřena smlouva. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. 

U dílčích plnění uskutečněných podle smlouvy o dílo se zdanitelné plnění považuje za 

uskutečněné i dnem podle odstavce 4 písm. a), a dnem uskutečnění zdanitelného plnění je ten 

den, který nastane dříve.  

 (8) Je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 

12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého 

kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto 

plnění započato; to neplatí  

a) pro kalendářní rok, v němž došlo k přijetí úplaty, ze které plátci vznikla povinnost přiznat 

daň,   

b) v případech podle odstavce 4 písm. b) nebo k), nebo   

c) v případě služby, která je poskytována na základě zákona nebo na základě rozhodnutí 

orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud úplatu za poskytnutí této služby hradí stát nebo jde-

li o službu spočívající ve výkonu funkce insolvenčního správce podle ustanovení zákona 

č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

 (9) Pro stanovení dne uskutečnění plnění u plnění osvobozených od daně platí 

odstavce 1 až 8 obdobně. U nájmu nemovité věci osvobozeného od daně bez nároku na 

odpočet daně se považuje plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého 

kalendářního roku. 
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*** 

§ 28  

Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku  

 (1) Plátce je povinen vystavit daňový doklad v případě  

a) dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě 

nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně,  

b) zasílání zboží prodeje zboží na dálku do tuzemska s místem plnění v tuzemsku; to 

neplatí pro prodej zboží na dálku, na který je použit zvláštní režim jednoho 

správního místa,   

c) dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně 

s nárokem na odpočet daně,   

d)  přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla 

povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty.   

 (2) Plátce je povinen v případě uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. a), b) a e) 

nebo podle § 14 odst. 3 písm. a) vystavit doklad o použití.  

 (3) Osoba povinná k dani je povinna vystavit daňový doklad v případě   

a) uskutečnění plnění pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, 

je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění 

uskutečňuje, sídlo nebo ve kterém nemá umístěnu provozovnu, prostřednictvím které je 

toto plnění uskutečněno, pokud jde o  

1. poskytnutí služby,  

2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo  

3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi,   

b) poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani 

nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo   

c) přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla 

povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění ke dni přijetí úplaty.  

 (4) Orgán veřejné moci nebo dražebník je povinen namísto plátce vystavit daňový 

doklad při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu, a to 

obdobně podle odstavce 1 písm. a), a poskytnout daňový doklad tomuto plátci.   

 (5) Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost 

přiznat daň, nebo přiznat plnění.   

 (6) Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve 

kterém   

a) se uskutečnilo dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od 

daně s nárokem na odpočet daně,   

b) se uskutečnilo poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží 

soustavami nebo sítěmi pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou 

k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která 

plnění uskutečňuje, sídlo nebo ve kterém nemá umístěnu provozovnu, prostřednictvím 

které je toto plnění uskutečněno,   

c) se uskutečnilo poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu 
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povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, 

nebo  

d) byla přijata úplata, pokud před uskutečněním plnění podle písmen b) nebo c) vznikla 

povinnost vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty.  

 (7) Osoba povinná k dani může k vystavení daňového dokladu písemně zmocnit 

osobu, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osobu. Pokud je zmocnění uděleno 

elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.   

 (8) Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po 

něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 

plnění. 

*** 

§ 30  

Vystavování zjednodušeného daňového dokladu  

 (1) Daňový doklad lze vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková 

částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč.  

 (2) Daňový doklad nelze vystavit jako zjednodušený daňový doklad v případě  

a) dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem 

na odpočet daně,   

b) zasílání zboží prodeje zboží na dálku nebo prodeje dovezeného zboží na dálku do 

tuzemska s místem plnění v tuzemsku,  

c) uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, 

nebo  

d) prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné než pevné 

ceny pro konečného spotřebitele.  

*** 

§ 36  

Základ daně  

 (1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za 

uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je 

zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, a to bez daně za toto zdanitelné plnění.   

 (2) Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je 

částka přijaté úplaty snížená o daň.  

 (3) Základ daně také zahrnuje   

a) jiné daně, poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění,   

b) vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, 

při jeho uskutečnění,  

c) při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou,   

d) při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě nebo 
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spojených s výstavbou stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby 

jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.   

 (4) Za vedlejší výdaje se pro účely základu daně považují zejména náklady na balení, 

přepravu, pojištění a provize.   

 (5) Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové 

úplaty při platbě v hotovosti výše úplaty při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou 

korunu. 

 

(6) Základem daně je v případě, že se jedná o 

a) dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) až d) a f), odst. 5, odst. 6 a podle § 16 odst. 

5 a § 13 odst. 6, cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží 

pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše 

celkových nákladů vynaložených na dodání zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

b) poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 a 4, výše celkových nákladů vynaložených 

na poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

c) dodání zboží nebo poskytnutí služby, v případech kdy byla úplata poskytnuta formou 

nepeněžitého plnění, obvyklá cena bez daně tohoto dodání nebo poskytnutí, 

d) dodání zboží nebo poskytnutí služby v případech, kdy byla úplata poskytnuta zcela nebo 

zčásti virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího některá opatření proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, obvyklá cena bez daně 

tohoto dodání nebo poskytnutí.  

 (7) Základem daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby na základě víceúčelového 

poukazu je vše, co jako úplatu za víceúčelový poukaz uhradila nebo má uhradit osoba, pro 

kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo třetí osoba, a to bez daně za toto zdanitelné 

plnění. Není-li tato úplata známa, je základem daně částka uvedená na víceúčelovém poukazu 

nebo v související dokumentaci snížená o daň.  

 (8) Je-li víceúčelový poukaz přijat jako část úplaty za uskutečněné zdanitelné plnění, 

stanoví se základ daně za toto plnění jako součet částky stanovené podle odstavce 7 pro část 

úplaty odpovídající víceúčelovému poukazu a částky stanovené podle odstavce 1 pro 

zbývající část úplaty.  

 (9) Pokud se za uskutečněná plnění stanoví celková cena nebo hodnota, která zahrnuje 

dodání zboží nebo poskytnutí služby s různými sazbami daně, popřípadě osvobozená od daně, 

základ daně se pro jednotlivá zdanitelná plnění stanoví v poměrné výši odpovídající poměru 

cen určených podle právních předpisů upravujících oceňování majetku jednotlivých plnění 

k celkovému součtu těchto určených cen. Tato celková cena nebo hodnota se považuje za 

částku obsahující daň.   

 (10) Pokud je při oceňování majetku vyžadován posudek více znalců, použije se pro 

zjištění poměru cen cena z posudku, v němž je cena nejvyšší, která se považuje za cenu 

obsahující daň.  

 (11) Základem daně při dodání platných mincí, které jsou pro sběratelské účely 

prodávány za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu vyšší, než je přepočet 

jejich nominální hodnoty na českou měnu, je rozdíl mezi cenou, za kterou jsou prodávány, 
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a jejich nominální hodnotou. Tento rozdíl se považuje za částku obsahující daň. Pokud jsou 

prodávány za cenu nižší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu nižší, než je přepočet 

jejich nominální hodnoty na českou měnu, základem daně je nula.   

 (12) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. e) je základem daně peněžní 

částka, za kterou plátce vratný obal, který je dodáván spolu se zbožím, dodává, bez daně. 

Základem daně je tato peněžní částka i v případě, že vratný obal je dodán plátcem spolu se 

zbožím bezúplatně, pokud zákon dále nestanoví jinak. Jestliže plátce dodává v tuzemsku 

vratné obaly stejného druhu spolu se zbožím všem svým odběratelům bezúplatně, je základem 

daně peněžní částka, za kterou je obal stejného druhu plátcem pořízen, snížená o daň. 

V případě, že peněžní částka není známa, je základem daně cena vratného obalu stejného 

druhu určená podle právních předpisů upravujících oceňování majetku. Celkový základ daně 

u vratných obalů stejného druhu, z kterého se zjistí daň, se vypočte jako rozdíl mezi celkovým 

počtem vratných obalů stejného druhu dodaných plátcem všem svým odběratelům během 

příslušného účetního období nebo příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede 

účetnictví, a celkovým počtem vratných obalů stejného druhu, které byly tomuto plátci 

vráceny během příslušného účetního období7d) nebo během příslušného kalendářního roku 

u plátce, který nevede účetnictví, přičemž tento rozdíl je vynásoben částkou platnou pro 

vratný obal stejného druhu dodávaný v tuzemsku společně se zbožím, zjištěnou podle tohoto 

ustanovení. V případě, že celkový počet vratných obalů stejného druhu dodaných plátcem 

všem svým odběratelům během příslušného účetního období nebo příslušného kalendářního 

roku u plátce, který nevede účetnictví, je nižší než celkový počet vratných obalů stejného 

druhu, které byly tomuto plátci vráceny během příslušného účetního období7d) nebo během 

příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, jsou základ daně a příslušná 

daň uváděné na daňovém dokladu vystaveném podle § 32 odst. 1 se záporným znaménkem. 

Stejným způsobem se záporný základ daně a daň zohlední i v daňovém přiznání podle § 101.  

 (13) Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na 

úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka 

nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu 

neuplatní nárok na odpočet daně.  

 (14) Obvyklou cenou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí celá částka, kterou 

by za účelem pořízení zboží nebo přijetí služby musela osoba, pro kterou se plnění 

uskutečnilo, nacházející se na stejném obchodním stupni, na jakém se dodání zboží nebo 

poskytnutí služby uskutečňuje, zaplatit v podmínkách volné hospodářské soutěže nezávislému 

dodavateli nebo poskytovateli v tuzemsku, aby v daném okamžiku toto zboží pořídila nebo 

tuto službu přijala; pokud nelze srovnatelné dodání zboží nebo poskytnutí služby zjistit, 

rozumí se obvyklou cenou   

a) v případě zboží částka, která  

1. není nižší než kupní cena daného nebo podobného zboží, nebo  

2. odpovídá nákladové ceně určené k okamžiku dodání zboží, pokud nelze určit částku 

podle bodu 1,   

b) v případě služby částka, která není nižší než výše celkových nákladů osoby povinné k dani 

na toto poskytnutí služby. 

*** 
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§ 37  

 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby  

 Daň se vypočte jako  

a) součin základu daně a sazby daně, nebo   

b) rozdíl mezi  

1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši 

částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, bez zahrnutí částky vzniklé 

zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, výše úplaty podle § 36 odst. 5 a  

 2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě 

základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé 

snížené sazby daně. 

*** 

§ 42  

Oprava základu daně  

 (1) Plátce opraví základ daně, nastanou-li tyto skutečnosti:   

a) zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,   

b) vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2,   

c) nedojde k převodu vlastnického práva ke zboží na jeho uživatele podle § 13 odst. 

3 písm. c),  

d) vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a jestliže se 

zdanitelné plnění neuskutečnilo,   

e) použití úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, na úhradu 

jiného plnění, nebo   

f) další skutečnosti, na jejichž základě dojde ke změně výše základu daně podle § 36 a 36a po 

dni uskutečnění zdanitelného plnění.   

 (2) Opravu základu daně podle odstavce 1 písm. f) v případě reorganizace nelze 

provést u plnění, které není jako pohledávka zahrnuto do schváleného reorganizačního plánu.   

 (3) Oprava základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné   

a) dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně,   

b) dnem schválení reorganizačního plánu v případě, že k opravě základu daně dochází 

z důvodu změny výše základu daně na základě tohoto plánu,   

c) dnem zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu v případě, že k opravě základu 

daně dochází z důvodu změny výše základu daně na základě tohoto zrušení, nebo  

d) dnem přeměny reorganizace v konkurs v případě, že k opravě základu daně dochází 

z důvodu změny výše základu daně na základě této přeměny.  

 (4) Při opravě základu daně plátce  

a) vystaví opravný daňový doklad, nebo   

b) provede opravu základu daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, pokud plátce  

1. neměl povinnost vystavit daňový doklad nebo  

2. vystavil daňový doklad, ale pro účely vystavení opravného daňového dokladu mu není 

osoba, pro kterou se původní plnění uskutečnilo, dostatečně známa.   
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 (5) Plátce je povinen vystavit opravný daňový doklad a vynaložit úsilí, které po něm 

lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 

plnění do 15 dnů ode dne uvedeného v odstavci 3.  

 (6) Oprava základu daně jako samostatné zdanitelné plnění se uvede v daňovém 

přiznání za zdaňovací období, ve kterém se tato oprava považuje za uskutečněnou. Pokud je 

snižován základ daně a plátce má povinnost vystavit opravný daňový doklad, oprava základu 

daně jako samostatné zdanitelné plnění se uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve 

kterém plátce vynaložil úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento 

daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění; to neplatí pro samostatné zdanitelné 

plnění uskutečněné podle odstavce 3 písm. b) až d).  

 (7) V případě opravy základu daně plátce opraví výši daně, pro kterou použije sazbu 

daně platnou ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ke dni 

přijetí úplaty, z níž vznikla povinnost přiznat daň. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se 

použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění nebo při přiznání daně z přijaté 

úplaty. V případě opravy základu daně podle odstavce 1 písm. f), kdy je zároveň vystaven 

opravný daňový doklad podle § 45 odst. 4, lze použít i kurz platný první pracovní den 

kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.  

 (8) Opravu základu daně nelze provést, pokud den uvedený v odstavci 3 nastane po 

uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň 

u původního uskutečněného zdanitelného plnění nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se 

zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo. Lhůta pro opravu základu daně neběží po dobu 

soudního nebo rozhodčího řízení v souvislosti se zbožím nebo službou, které byly předmětem 

původního uskutečněného zdanitelného plnění, pokud toto řízení má vliv na výši základu 

daně; v případě insolvenčního řízení lhůta pro opravu základu daně neběží v období ode dne 

zahájení insolvenčního řízení do dne schválení reorganizačního plánu. V případě přenechání 

zboží k užití na základě smlouvy podle § 13 odst. 3 písm. c) lze opravu základu daně provést 

po celou dobu tohoto přenechání zboží.  

 (9) Oprava základu daně se provede rovněž ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího 

období, ve kterém  

a) došlo k převzetí celkového díla, a to v případě, že byla poskytována dílčí plnění,  

b) došlo k převodu vlastnického práva ke zboží na uživatele podle § 13 odst. 3 písm. c), nebo  

c) nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo k převedení vlastnického práva na uživatele 

podle § 13 odst. 3 písm. c).  

 (10) V případě opravy základu daně, pokud nedojde k převedení vlastnického práva na 

uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d), plátce sníží výši daně o částku daně vypočítanou podle 

§ 37 písm. a) ze základu daně stanoveného jako rozdíl mezi úplatou bez daně, která plátci 

náleží za plnění podle § 13 odst. 3 písm. c), a částkou bez daně, která plátci náleží do dne 

zániku závazku převést vlastnické právo k užívanému zboží jiným způsobem než splněním.  

 (11) Při pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského 

státu, poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku, poskytnutí služby s místem plnění 

mimo tuzemsko, režimu přenesení daňové povinnosti a při dovozu a vývozu zboží, provede 

plátce nebo identifikovaná osoba opravu základu daně obdobně podle odstavců 1 až 9.  
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 (12) Při dovozu zboží, kdy vyměří daň celní úřad a je nesprávně uplatněn základ daně 

nebo sazba daně, plátce tuto skutečnost oznámí celnímu úřadu, který daň původně vyměřil.  

 (13) Při poskytnutí vybrané služby s místem plnění v tuzemsku, na které se použije 

zvláštní režim jednoho správního místa, postupuje plátce nebo identifikovaná osoba obdobně 

podle odstavců 1 a 4 až 8. Oprava základu daně se provede v dodatečném daňovém přiznání 

za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného 

plnění.  

§ 43  

Oprava výše daně  

 (1) V případě, kdy plátce nebo identifikovaná osoba přiznala daň jinak, než stanoví 

tento zákon, a tím zvýšila daň na výstupu, je oprávněna provést opravu v dodatečném 

daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna daň. Opravu lze 

provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce nebo identifikovaná osoba, pro kterou se plnění 

uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad, nebo ve kterém byla provedena oprava 

v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.  

 (2) V případě opravy výše daně podle odstavce 1 plátce nebo identifikovaná osoba  

a) vystaví opravný daňový doklad, nebo   

b) provedou opravu výše daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, pokud plátce 

nebo identifikovaná osoba  

1. neměli povinnost vystavit daňový doklad nebo  

2. vystavili daňový doklad, ale pro účely vystavení opravného daňového dokladu jim není 

osoba, pro kterou se původní plnění uskutečnilo, dostatečně známa.   

 (3) U opravy výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň 

u původního plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný 

osobou provádějící přepočet ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění.   

 (4) Opravu výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve 

kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění.   

 (5) Osoba, která není plátcem a jíž vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na 

vystaveném dokladu, je oprávněna při opravě daně postupovat přiměřeně podle odstavců 1 až 

4.   

 (6) Osoba povinná k dani, která při poskytnutí vybrané služby s místem plnění 

v tuzemsku použije zvláštní režim jednoho správního místa, je oprávněna při opravě daně 

postupovat obdobně podle odstavců 1 až 4.   

 (7) (6) Při poskytnutí úplaty, z níž vznikla povinnost přiznat daň, platí odstavce 1 až 

4 obdobně.   

*** 
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§ 45  

Opravný daňový doklad  

 (1) Opravný daňový doklad o opravě základu daně nebo o opravě výše daně obsahuje  

a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,  

b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,  

c) označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,   

d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,   

e) evidenční číslo původního daňového dokladu,   

f) evidenční číslo opravného daňového dokladu,   

g) důvod opravy,   

h) rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,  

i) rozdíl mezi opravenou a původní daní,   

j) rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala 

nebo má získat za uskutečňované plnění celkem,   

k) den uvedený v § 42 odst. 3.  

 (2) Pokud byl původní daňový doklad vystaven jako zjednodušený daňový doklad 

a osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, není plátci dostatečně známa, nemusí opravný 

daňový doklad obsahovat náležitosti podle odstavce 1 písm. c), d), h) a i).   

 (3) Při opravě základu daně podle § 42 odst. 8 11 nemusí opravný daňový doklad 

obsahovat náležitosti podle odstavce 1 písm. i) a j).   

 (4) Pokud se oprava základu daně nebo oprava výše daně týká více zdanitelných 

plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové doklady, mohou být údaje, které jsou 

společné pro všechny opravy, uvedeny na opravném daňovém dokladu pouze jednou. 

V případě, že na opravném daňovém dokladu nejsou uvedena evidenční čísla původních 

daňových dokladů, musí být na opravném daňovém dokladu ve vazbě na původní 

uskutečněná zdanitelná plnění uvedeno takové vymezení těchto plnění, aby souvislost mezi 

původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná. Dále plátce na 

opravném daňovém dokladu uvede souhrnně rozdíly mezi opravenými a původními základy 

daně a tomu odpovídající částky daně za veškerá opravovaná zdanitelná plnění.  

 (5) Opravný daňový doklad lze vystavit i v případě, že je opravou zvyšována výše 

daně, pokud plátce přiznal daň jinak, než stanoví tento zákon, a tím snížil daň na výstupu. 

§ 46  

 Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky  

 (1) Věřitel je oprávněn provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, 

pokud   

a) pohledávka ze zdanitelného plnění je vymáhána v exekučním řízení vedeném proti 

dlužníkovi podle exekučního řádu, ve kterém nebyla dosud zcela vymožena, a od vydání 

prvního exekučního příkazu v tomto řízení uplynuly nejméně 2 roky; opravu základu daně 

nelze provést, pokud exekuci není možné provést z důvodu stanoveného právním 

předpisem upravujícím jiné řízení než exekuční řízení podle exekučního řádu,   

b) pohledávka ze zdanitelného plnění byla vymáhána v exekučním řízení vedeném proti 
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dlužníkovi podle exekučního řádu a tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost 

dlužníka,  

c) se dlužník nachází v insolvenčním řízení, věřitel přihlásil svoji pohledávku ze zdanitelného 

plnění nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, tato pohledávka byla 

zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží a insolvenční soud  

1. rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo o přeměně reorganizace 

v konkurs,  

2. schválil oddlužení a ze zprávy pro oddlužení je zřejmé, že pohledávka ze zdanitelného 

plnění nebude zcela nebo zčásti uspokojena, nebo  

3. zastavil insolvenční řízení z důvodu zamítnutí, odmítnutí nebo zpětvzetí návrhu na 

povolení oddlužení, neschválení oddlužení nebo zrušení schváleného oddlužení, pokud 

je z těchto rozhodnutí zřejmé, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela 

nepostačující,   

d) došlo ke smrti dlužníka a z výsledků skončeného řízení o pozůstalosti je zřejmé, že 

pohledávka ze zdanitelného plnění nebude zcela nebo zčásti uspokojena; v případě 

likvidace pozůstalosti musí být pohledávka ze zdanitelného plnění uvedena v seznamu 

pohledávek a pokud jde o pohledávku, která se zjišťuje, musí se jednat o pohledávku ze 

zdanitelného plnění, která je zjištěna,   

e) bylo zahájeno a dosud neskončilo řízení podle písmen a) až d), věřitel uplatnil svá procesní 

práva směřující k uspokojení pohledávky, ale dosud nenastaly všechny skutečnosti 

rozhodné pro provedení opravy základu daně podle písmen a) až d) a uplynulo 5 let od 

konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.   

 (2) Pokud po provedení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky 

nastanou skutečnosti podle odstavce 1 písm. a) až d) zakládající provedení další opravy 

základu daně v případě nedobytné pohledávky, které mají za následek   

a) zvýšení opraveného základu daně, je věřitel povinen provést další opravu základu daně 

v případě nedobytné pohledávky; podmínky pro provedení opravy základu daně v případě 

nedobytné pohledávky jsou splněny i v případě, že podle zprávy pro oddlužení nebo podle 

výsledků skončeného řízení o pozůstalosti bude pohledávka ze zdanitelného plnění plně 

uspokojena,   

b) snížení opraveného základu daně, je věřitel oprávněn provést opravu základu daně 

v případě nedobytné pohledávky.   

 (3) Opravu základu daně podle odstavce 1 nelze provést, pokud  

a) věřitel a dlužník jsou nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění byli  

1. kapitálově spojenými osobami s tím, že výše podílu představuje nebo ke dni 

uskutečněného zdanitelného plnění představovala alespoň 25 % základního kapitálu 

nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, nebo  

2. osobami blízkými,   

b) věřitel a dlužník jsou nebo v době uskutečnění zdanitelného plnění byli společníky téže 

společnosti a toto plnění bylo uskutečněno na základě příslušné společenské smlouvy,   

c) dlužník ke dni uzavření smlouvy, podle které je poskytováno zdanitelné plnění, jehož se 

oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky týká, byl nespolehlivým plátcem 

nebo nespolehlivou osobou,   

d) oprava základu daně již byla provedena z jiného důvodu uvedeného v odstavci 1, a to 

v rozsahu, v jakém byla tato oprava a opravy s ní související provedeny,  

e) dlužník není věřiteli dostatečně znám,   

f) věřitel nejpozději k datu dodání zboží nebo poskytnutí služby věděl, že zdanitelné plnění 

nebude řádně zaplaceno, nebo to s přihlédnutím k okolnostem obchodního vztahu, na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPJFBFPC)



- 25 - 

 

základě kterého bylo poskytnuto zdanitelné plnění, vědět měl a mohl, pokud by v průběhu 

obchodního vztahu postupoval s péčí odpovídající péči řádného hospodáře, nebo 

g) věřitel neopravil základ daně podle § 42 v případě přeměny reorganizace v konkurs poté, 

co na základě schválení reorganizačního plánu opravil základ daně podle § 42, nebo. 

h) dlužník přestal být plátcem.  

 (4) Opravu základu daně podle odstavců 1 a 2 nelze provést po uplynutí 3 let od konce 

zdaňovacího období, ve kterém  

a) se uskutečnilo zdanitelné plnění, nebo  

b) došlo k převzetí celkového díla, a to v případě, že byla poskytována dílčí plnění.  

  (5) Lhůta pro opravu základu daně podle odstavce 4 neběží  

a) po dobu exekučního řízení vedeného za účelem vymožení pohledávky věřitele,   

b) po dobu insolvenčního řízení, ve kterém se věřitel domáhá uspokojení pohledávky,   

c) po dobu řízení o pozůstalosti, ve kterém se věřitel domáhá uspokojení pohledávky,  

d) po dobu správního, soudního nebo rozhodčího řízení vedeného za účelem nebo 

v souvislosti se vznikem exekučního titulu, pokud věřitel následně na základě výsledků 

těchto řízení uplatnil v řízeních podle odstavce 1 písm. a) až d) svá procesní práva 

směřující k uspokojení pohledávky, nebo   

e) od zahájení likvidace dlužníka do zahájení insolvenčního řízení, pokud se věřitel v řízení 

o likvidaci dlužníka domáhá uspokojení pohledávky a v průběhu likvidace je zjištěn 

úpadek dlužníka.   

 (6) Věřitelem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí plátce,   

a) který uskutečnil zdanitelné plnění vůči jinému plátci, z něhož mu vznikla povinnost přiznat 

daň,   

b) který daň z tohoto plnění přiznal,   

c) který neobdržel úplatu nebo její část za toto plnění a  

d) jehož právo na plnění z pohledávky nezaniklo.  

 (7) Dlužníkem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí plátce, který přijal osoba, 

která jako plátce přijala od věřitele zdanitelné plnění, za které nebyla poskytnuta úplata 

nebo její část, a jejíž povinnost poskytnout úplatu za toto zdanitelné plnění nezanikla. 

*** 

§ 46b  

 Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem  

 (1) Věřitel je povinen změnit výši opravy základu daně určené určenou 

kvalifikovaným odhadem, pokud  

a) nastaly skutečnosti zakládající oprávnění k provedení opravy základu daně v případě 

nedobytné pohledávky podle § 46 odst. 1 písm. a) až d) a   

b) z těchto skutečností vyplývá, že skutečná výše základu daně stanoveného z neobdržené 

úplaty neodpovídá výši opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem.   

 (2) Změnit výši opravy základu daně podle odstavce 1 nelze, pokud je absolutní 

hodnota rozdílu mezi skutečnou výší opravy základu daně a výší opravy určené určenou 

kvalifikovaným odhadem nižší než 1 000 Kč.  
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 (3) Je-li hodnota rozdílu mezi skutečnou výší opravy základu daně a výší opravy 

určenou kvalifikovaným odhadem   

a) kladná, věřitel zvýší výši opravy základu daně o absolutní hodnotu tohoto rozdílu,   

b) záporná, věřitel sníží výši opravy základu daně o absolutní hodnotu tohoto rozdílu. 

*** 

§ 46e  

 Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky  

 (1) Rozhodne-li se věřitel opravit základ daně v případě nedobytné pohledávky, je 

povinen vystavit základní opravný daňový doklad do 30 dnů ode dne zjištění skutečností, na 

základě kterých se rozhodl tuto opravu provést.  

 (2) Věřitel je povinen vystavit opravný daňový doklad  

a) v případě změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem do 30 dnů ode 

dne zjištění skutečností, na základě kterých mu vznikla povinnost změnit výši opravy 

základu daně určené kvalifikovaným odhadem, určenou kvalifikovaným odhadem, 

b) v případě dodatečné opravy základu daně do 30 dnů ode dne snížení nebo zvýšení poslední 

známé neobdržené úplaty, nebo   

c) při zrušení opravy základu daně do 30 dnů ode dne zjištění skutečností, na základě kterých 

mu vznikla povinnost provést zrušení opravy základu daně.   

 (3) Základní opravný daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:   

a) označení věřitele,   

b) daňové identifikační číslo věřitele,   

c) označení dlužníka,   

d) daňové identifikační číslo dlužníka,   

e) odkaz na příslušné ustanovení § 46 odst. 1, podle kterého je oprava základu daně 

prováděna,   

f) informaci o tom, že se jedná o další opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, 

pokud se jedná o opravu základu daně podle § 46 odst. 2,   

g) spisovou značku insolvenčního řízení, je-li oprava základu daně prováděna z důvodu 

insolvenčního řízení,   

h) evidenční číslo základního opravného daňového dokladu,  

i) den vystavení základního opravného daňového dokladu,   

j) den uskutečnění opravy základu daně, pokud touto opravou došlo ke snížení výše opravy 

základu daně,   

k) informace vztahující se k původnímu zdanitelnému plnění, a to  

1. evidenční číslo daňového dokladu,  

2. den uskutečnění původního zdanitelného plnění,  

3. výši úplaty,  

4. základ daně,  

5. sazbu daně a  

6. výši daně,   

l) informace vztahující se k předchozí opravě základu daně, změně výše opravy základu daně 

určené kvalifikovaným odhadem, dodatečné opravě základu daně a zrušení opravy základu 

daně, pokud byly provedeny, a to  
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1. evidenční číslo základního opravného daňového dokladu a opravných daňových 

dokladů,  

2. den vystavení základního opravného daňového dokladu a opravných daňových dokladů,  

3. den uskutečnění zdanitelného plnění,  

4. výši předchozí opravy základu daně, změny výše opravy základu daně určené 

kvalifikovaným odhadem, dodatečné opravy základu daně a zrušení opravy základu 

daně,  

5. výši opravy poslední známé daně,   

m) informace vztahující se k opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky, a to  

1. neobdrženou úplatu za původní zdanitelné plnění,  

2. výši opravy základu daně,  

3. daň vypočtenou z neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění.   

 (4) Opravný daňový doklad v případě změny výše opravy základu daně určené 

kvalifikovaným odhadem obsahuje tyto údaje:   

a) označení věřitele,  

b) daňové identifikační číslo věřitele,   

c) označení dlužníka,   

d) daňové identifikační číslo dlužníka,   

e) informaci o tom, že jde o změnu výše opravy základu daně určené kvalifikovaným 

odhadem,   

f) spisovou značku insolvenčního řízení, pokud je oprava základu daně prováděna z důvodu 

insolvenčního řízení,  

g) evidenční číslo  

1. daňového dokladu,  

2. základního opravného daňového dokladu,  

3. opravného daňového dokladu v případě změny výše opravy základu daně určené 

kvalifikovaným odhadem,   

h) den  

1. uskutečnění původního zdanitelného plnění,  

2. uskutečnění opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky,  

3. vystavení opravného daňového dokladu v případě změny výše opravy základu daně 

určené kvalifikovaným odhadem,  

4. uskutečnění změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, pokud 

touto změnou došlo ke snížení výše opravy základu daně,   

i) informace vztahující se k původnímu zdanitelnému plnění, a to  

1. výši úplaty,  

2. základ daně,  

3. sazbu daně a  

4. výši daně,  

j) informace vztahující se k opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky, a to  

1. neobdrženou úplatu za původní zdanitelné plnění určenou kvalifikovaným odhadem,  

2. výši opravy základu daně,  

3. daň vypočtenou z neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění,   

k) informace vztahující se ke změně výše opravy základu daně určené kvalifikovaným 

odhadem, a to  

1. neobdrženou úplatu za původní zdanitelné plnění podle § 46a odst. 1 písm. a) až e),  

2. rozdíl mezi výší neobdržené úplaty podle bodu 1 a výší neobdržené úplaty, která 

odpovídá výši opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem,  
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3. sazbu daně,  

4. základ daně stanovený z rozdílu podle bodu 2,  

5. daň vypočtenou z rozdílu podle bodu 2.   

 (5) Opravný daňový doklad v případě dodatečné opravy základu daně obsahuje tyto 

údaje:   

a) označení věřitele,   

b) daňové identifikační číslo věřitele,  

c) označení dlužníka,   

d) daňové identifikační číslo dlužníka,   

e) informaci o tom, že jde o dodatečnou opravu základu daně,   

f) evidenční číslo  

1. daňového dokladu,  

2. základního opravného daňového dokladu,  

3. opravného daňového dokladu v případě změny výše opravy základu daně určené 

kvalifikovaným odhadem, pokud byla tato změna provedena,  

4. opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy základu daně,  

g) den  

1. uskutečnění původního zdanitelného plnění,  

2. uskutečnění opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky,  

3. uskutečnění změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, pokud 

byla tato změna provedena,  

4. vystavení opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy základu daně,  

5. uskutečnění dodatečné opravy základu daně, pokud touto opravou došlo ke snížení výše 

opravy základu daně,   

h) snížení nebo zvýšení poslední známé neobdržené úplaty, které je důvodem pro dodatečnou 

opravu základu daně,   

i) výši poslední známé neobdržené úplaty,   

j) výši neobdržené úplaty po jejím snížení nebo zvýšení podle § 46c,   

k) rozdíl mezi  

1. výší poslední známé neobdržené úplaty a  

2. výší neobdržené úplaty po jejím snížení podle § 46c,   

l) sazbu daně,   

m) základ daně stanovený z rozdílu podle písmene k),   

n) daň vypočtenou z rozdílu podle písmene k).   

 (6) Opravný daňový doklad při zrušení opravy základu daně obsahuje tyto údaje:  

a) označení věřitele,   

b) daňové identifikační číslo věřitele,   

c) označení dlužníka,   

d) daňové identifikační číslo dlužníka,   

e) informaci o tom, že jde o zrušení opravy základu daně,   

f) evidenční číslo  

1. daňového dokladu,  

2. základního opravného daňového dokladu,  

3. opravného daňového dokladu v případě změny výše opravy základu daně určené 

kvalifikovaným odhadem, pokud byla tato změna provedena,  

4. opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy základu daně, pokud byla tato 

oprava provedena,  

5. opravného daňového dokladu při zrušení opravy základu daně,   
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g) den  

1. vystavení opravného daňového dokladu při zrušení opravy základu daně,  

2. den uskutečnění zrušení opravy základu daně,  

3. den provedení opravy podle § 46 odst. 1,   

h) základ daně a daň u původního zdanitelného plnění,   

i) výši poslední známé neobdržené úplaty,   

j) sazbu daně,   

k) základ daně a daň ve výši, v jaké je provedeno zrušení opravy základu daně.  

*** 

§ 63  

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně  

 (1) Od daně s nárokem na odpočet daně jsou osvobozena dále uvedená osvobozená 

plnění za podmínek stanovených v § 64 až 71g 71h:  

a) dodání zboží do jiného členského státu (§ 64),   

b) pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65),   

c) vývoz zboží (§ 66),   

d) poskytnutí služby do třetí země (§ 67), 

e) osvobození ve zvláštních případech (§ 68),   

f) přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69),  

g) přeprava osob (§ 70),   

h) dovoz zboží (§ 71),   

i) dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz 

pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f),   

j) dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto 

zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je 

osvobozeno od daně (§ 71g).,   

k) dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní (§ 71h). 

 (2) U plnění, které je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká 

povinnost jej přiznat ke dni jeho uskutečnění, pokud zákon nestanoví jinak. Při stanovení 

hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 36. Při opravě 

hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 42 a 43.  

*** 

§ 65 

Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu 

 Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet 

daně, pokud 

a) dodání takového zboží plátcem v tuzemsku by bylo v každém případě osvobozeno od daně, 

b) dovoz takového zboží by byl v každém případě osvobozen od daně podle § 71 odst. 

1 až 7, nebo 

c) pořizovatel má by měl v každém případě nárok na vrácení daně na vstupu podle § 82a 

až a 82b, nebo podle § 83, s výjimkou nároku na vrácení daně v poměrné výši. 
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*** 

§ 70  

Osvobození přepravy osob  

 Přeprava osob a jejich zavazadel mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi 

členskými státy a třetími zeměmi, včetně služeb přímo souvisejících s touto přepravou, je 

v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Za služby přímo související 

s touto přepravou osob se považují zejména služby zajištění přepravy osob jménem a na účet 

jiné osoby, prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů, vytvoření rezervace a její změna 

a výměna přepravních dokladů. Tato přeprava je osvobozena, i když je prováděna osobami, 

které jsou registrovány k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osobou povinnou 

k dani. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu. 

§ 71  

Osvobození od daně při dovozu zboží  

 (1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem 

v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně.  

 (2) Od daně je osvobozen dovoz zboží, jestliže je dováženému zboží přiznáno 

osvobození od cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49), pokud se jedná o:   

a) zboží dovážené v zásilkách neobchodní povahy, jde-li o dovoz kávy nebo čaje, vztahuje se 

osvobození od daně na množství do  

1. 500 g kávy, nebo 200 g kávového extraktu a esence,  

2. 100 g čaje, nebo 40 g čajového extraktu a esence,   

b) osobní majetek fyzických osob,  

1. které se stěhují ze zahraničí do tuzemska,  

2. dovážený při příležitosti sňatku,  

3. nabytý děděním,   

c) výbavu, studijní potřeby a vybavení obývaných domácností žáků nebo studentů,   

d) přemístění obchodního majetku a ostatního zařízení při přemístění obchodního závodu,   

e) léčivé látky, léčivé přípravky, laboratorní zvířata, biologické nebo chemické látky,  

1. laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu,  

2. léčivé látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání,  

3. referenční látky pro kontrolu jakosti přípravků,  

4. farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních událostech,   

f) zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům,  

1. zboží dovážené pro uskutečnění obecných záměrů, základní životní potřeby pouze 

bezúplatně nabyté,  

2. bezúplatně nabyté zboží dovážené ve prospěch osob se zdravotním postižením pro účely 

vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj,  

3. zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof,  

g) dovoz v rámci mezinárodních vztahů,  

1. čestná vyznamenání nebo ceny,  

2. dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů,  

3. zboží určené k užívání hlavou státu,   

h) zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti,  
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1. vzorky zboží nepatrné hodnoty,  

2. tiskoviny a reklamní materiál,  

3. zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné události,   

i) zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům,   

j) různý dovoz, a to  

1. zásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo 

průmyslového či obchodního vlastnictví,  

2. turistický propagační materiál,  

3. různé dokumenty a zboží,  

4. materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě,  

5. stelivo, píce a krmivo pro zvířata během jejich přepravy,  

6. pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech a speciálních 

kontejnerech,  

7. zboží určené na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo hřbitovů válečných 

obětí,  

8. rakve, urny a smuteční ozdoby.  

 (3) Od daně je dále osvobozen dovoz  

a) zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, s výjimkou alkoholických nápojů, 

parfémů, toaletní vody, tabáků a tabákových výrobků,   

b) a) čistokrevných koní starých nejvýše šest měsíců, narozených ve třetí zemi nebo na třetím 

území ze zvířete, které bylo na území Evropské unie pokryto a poté dočasně vyvezeno 

k porodu,   

c) b) sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy, které 

nejsou určeny k prodeji a které dovážejí muzea a galerie, pokud jsou dováženy bezúplatně, 

nebo pokud jsou dováženy za úplatu a nejsou dodány osobou povinnou k dani,   

d) c) oficiálních publikací vydávaných orgány veřejné moci země nebo území vývozu, 

mezinárodními organizacemi, veřejnými samosprávami a veřejnoprávními subjekty 

usazenými v zemi nebo na území vývozu a tiskovin šířených při příležitosti voleb do 

Evropského parlamentu nebo při příležitosti vnitrostátních voleb v zemi, z níž tiskovina 

pochází, zahraničními politickými organizacemi úředně uznanými v členských státech, 

pokud tyto publikace a tiskoviny podléhaly dani v zemi nebo na území vývozu a nevyužily 

vrácení daně při vývozu,   

e) d) vratných obalů bez úplaty či za úplatu,   

f) e) úlovku do přístavu, který nebyl zpracován nebo který již byl konzervován za účelem 

prodeje, ale dosud nebyl dodán, pokud byl uskutečněn osobou podnikající v námořním 

rybářství, nebo   

g) f) plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nebo vpuštěním z plavidla 

převážejícího plyn do soustavy zemního plynu nebo těžební plynovodní sítě, dovoz 

elektřiny, tepla nebo chladu prostřednictvím tepelných nebo chladicích sítí.  

 (4) Od daně je dále osvobozen dovoz zboží  

a) osobám požívajícím diplomatických výsad a imunit, a to v rozsahu vyplývajícím 

z mezinárodních smluv, které jsou součástí českého právního řádu, pokud bylo tomuto 

zboží přiznáno osvobození od cla,  

b) uskutečněný subjekty Evropské unie, a to v mezích a za podmínek upravených v protokolu 

a v dohodách o jeho provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto subjektů, pokud 

tím není narušena hospodářská soutěž,   

c) uskutečněný mezinárodními organizacemi jinými než uvedenými v písmenu b), které jsou 

za mezinárodní organizace uznávány úřady hostitelského členského státu, nebo 
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uskutečněný členy těchto organizací v mezích a za podmínek upravených mezinárodními 

smlouvami zakládajícími tyto organizace nebo dohodami o umístění jejich sídla; toto 

ustanovení se pro zastoupení mezinárodní organizace použije obdobně, nebo   

d) ozbrojenými silami státu, který je členem Severoatlantické smlouvy, nebo státu 

zúčastněného v Partnerství pro mír, které je určeno pro použití těmito ozbrojenými silami 

nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se 

tyto síly podílejí na společném obranném úsilí; toto osvobození se nevztahuje na ozbrojené 

síly České republiky.  

  (5) Ozbrojené síly státu zúčastněného v Partnerství pro mír mají nárok na osvobození 

od daně při dovozu zboží pouze v rozsahu stanoveném příslušnou mezinárodní smlouvou.  

 (6) U vráceného zboží je přiznán nárok na osvobození od daně pouze osobě, která 

předmětné zboží vyvezla, pokud bylo tomuto zboží přiznáno osvobození od cla.  

 (7) Od daně je osvobozen dovoz zlata Českou národní bankou.  

 (8) Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud je 

a) daň při prodeji dovezeného zboží na dálku přiznána v dovozním režimu zvláštního 

režimu jednoho správního místa a 

b) v celním prohlášení ve věci propuštění tohoto zboží do celního režimu volného oběhu 

uvedeno daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu zvláštního režimu 

jednoho správního místa. 

 

*** 

§ 71g  

 Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, 

a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání 

tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně  

 (1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká povinnost přiznat daň 

v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je 

osvobozeno od daně podle § 64.  

 (2) Pokud se však jedná o dodání zboží do jiného členského státu podle § 64 odst. 

1 nebo o přemístění obchodního majetku dodání zboží za úplatu, které je přemístěním 

zboží plátcem, podle § 64 odst. 4, je dovoz zboží osvobozen od daně, pokud plátce 

v okamžiku propuštění zboží do celního režimu volného oběhu poskytne celnímu úřadu  

a) své daňové identifikační číslo,  

b) daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě, které je zboží 

odesláno nebo přepraveno, popřípadě své daňové identifikační číslo, přidělené pro účely 

daně z přidané hodnoty v jiném členském státě, která jsou uvedena v písemném rozhodnutí 

celního úřadu o celním prohlášení ve věci propuštění zboží do celního režimu volného 

oběhu, a   

c) podklady dokazující, že dovezené zboží je bezprostředně určeno k odeslání nebo přepravě 

do jiného členského státu.   
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 (3) Plátce je povinen uvést dovoz zboží osvobozený od daně podle odstavce 1 do 

daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do tohoto celního režimu 

propuštěno.   

 (4) Pokud nejsou splněny podmínky podle odstavce 1, vzniká plátci povinnost přiznat 

daň podle 23.  

§ 71h 

Osvobození při dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní 

 Od daně je osvobozeno dodání zboží zahraniční osobou provozovateli 

elektronického rozhraní, pokud jde o dodání zboží podle § 13a odst. 2 písm. a).  

*** 

§ 74a  

Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky 

 (1) Dlužník je povinen snížit uplatněný odpočet daně, pokud nastaly skutečnosti 

rozhodné pro provedení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, změny výše 

opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem nebo dodatečné opravy základu daně, 

které mají za následek snížení uplatněného odpočtu daně, a to za zdaňovací období, ve kterém 

se o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 

(1) Pokud se dlužník, který je plátcem, dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl, že 

nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně v případě nedobytné 

pohledávky, změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem nebo 

dodatečné opravy základu daně, na základě kterých dojde ke snížení uplatněného 

odpočtu daně, ve lhůtě pro daný způsob opravy základu daně, je povinen uplatněný 

odpočet daně snížit. 

 (2) Opravu odpočtu daně podle odstavce 1 dlužník prokazuje opravným daňovým 

dokladem nebo jiným způsobem.  

 (3) Provedl-li dlužník opravu odpočtu daně podle odstavce 1, je dlužník, který je 

plátcem, oprávněn provést opravu odpočtu daně, pokud nastaly skutečnosti rozhodné pro 

provedení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, změny výše opravy základu 

daně určené kvalifikovaným odhadem, dodatečné opravy základu daně nebo zrušení opravy 

základu daně, které mají za následek zvýšení opraveného odpočtu daně, a to nejdříve za 

zdaňovací období, ve kterém mu byl doručen opravný daňový doklad.   

 (4) Opravu odpočtu daně podle odstavce 3 lze provést v případě dodatečné opravy 

základu daně, která je provedena na základě postoupení pohledávky pouze do výše základu 

daně stanoveného z částky, kterou uhradil dlužník postupníkovi.  

 (5) Opravu odpočtu daně podle odstavce 3 lze provést do 3 let ode dne, kdy od konce 

zdaňovacího období, ve kterém se oprava základu daně, změna výše opravy základu daně, 

dodatečná oprava základu daně nebo zrušení opravy základu daně považují jako samostatná 

zdanitelná plnění za uskutečněná.  
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 (6) Opravu odpočtu daně podle odstavce 3 dlužník prokazuje opravným daňovým 

dokladem. 

*** 

§ 79a  

 (1) Při zrušení registrace je plátce povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně 

u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil 

nárok na odpočet daně nebo jeho část.  

 (2) Částka snížení nároku na odpočet odpočtu daně u nedokončeného majetku, u úplat 

za zdanitelná plnění, která se do dne předcházejícího dni zrušení registrace neuskutečnila 

u jednoúčelového poukazu, který nebyl do dne předcházejícího dni zrušení registrace použit 

jako úplata za skutečné předání zboží nebo poskytnutí služby, ani převeden, a u zásob se určí 

ve výši uplatněného odpočtu daně. Pro výpočet částky snížení nároku na odpočet odpočtu 

daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije § 78d odst. 2.  

 (3) Částka snížení nároku na odpočet odpočtu daně u majetku, který není uveden 

v odstavci 2 a u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně alespoň ve výši 2 100 Kč, 

pořízeného v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace 

a kalendářní měsíc, v němž došlo ke zrušení registrace, se vypočte jako součin výše jedné 

dvanáctiny uplatněného nároku na odpočet odpočtu daně a počtu celých kalendářních měsíců 

tohoto období, za který tento majetek nebyl obchodním majetkem plátce.  

 (4) Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně u   

a) majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky 

převodu majetku státu na jiné osoby,   

b) majetku nabytého při nabytí obchodního závodu,   

c) majetku, který je součástí jmění přecházejícího při přeměně obchodní korporace,  

d) majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických činností.  

 (5) Plátce je povinen provést snížení odpočtu daně podle odstavců 1 až 4 za poslední 

zdaňovací období registrace. 

§ 79b  

 Osoba spravující pozůstalost je povinna v posledním daňovém přiznání, které podává 

za zemřelého plátce, snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je obchodním 

majetkem zemřelého plátce a u kterého tento plátce uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho 

část, pokud dědic nepokračuje v uskutečňování ekonomické činnosti po zemřelém plátci.  

§ 79c  

 Při zrušení registrace nevzniká povinnost snížit uplatněný nárok na odpočet daně 

u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého byl 

uplatněn nárok na odpočet daně nebo jeho část, a to  

a) při zrušení obchodní korporace bez likvidace,  

b) v případě, kdy fyzická osoba, která je plátcem, ukončí podnikatelskou činnost tak, že celý 

svůj obchodní majetek vloží do právnické osoby, která bezprostředně v činnosti pokračuje 

a jejíž je jediným zakladatelem,  
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c) při zrušení registrace právnické osoby,  

1. která byla plátcem,  

2. která byla založena jedinou fyzickou osobou a  

3. v jejíž činnosti pokračuje tato fyzická osoba jako podnikatel,   

d) při sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku, jestliže je plátcem,   

e) při přeměně osoby, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže je 

plátcem, nebo   

f) při zrušení registrace skupiny a zániku členství člena skupiny. 

§ 79d  

(1) Pokud osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba 

povinná k dani (dále jen „osoba, která má nárok na vrácení částky“) snížila při zrušení 

registrace podle § 106 odst. 4 nebo § 106b odst. 2 písm. a) jako plátce uplatněný nárok na 

uplatněný odpočet daně u obchodního majetku, vzniká jí nárok na vrácení částky 

odpovídající tomuto snížení v rozsahu, v jakém tento majetek použila pro uskutečňování 

plnění, z nichž by plátci vznikl nárok na odpočet daně, za období 1 roku po dni zrušení 

registrace.  

 (2) Pokud se osoba, která má nárok na vrácení částky, stane v průběhu období podle 

odstavce 1 plátcem, má nárok na vrácení částky podle odstavce 1 za období, které končí dnem 

předcházejícím dni, kdy se stala plátcem.  

 (3) Nárok na vrácení částky podle odstavce 1 lze uplatnit podáním dodatečného 

daňového přiznání za zdaňovací období, v němž byla osobě, která má nárok na vrácení částky, 

registrace zrušena, do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po skončení období 

stanoveného v odstavci 1 nebo 2. Není-li v této lhůtě nárok na vrácení částky podle odstavce 

1 uplatněn, zaniká.   

 (4) Dodatečné daňové přiznání nelze podat před skončením období stanoveného 

v odstavci 1 nebo 2.  

 (5) Vznikne-li v důsledku vyměření nároku na vrácení částky podle odstavce 

1 vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 30 dnů od tohoto vyměření.  

 (6) Osoba, která má nárok na vrácení částky, je daňovým subjektem. 

§ 79e 

(1) Při zrušení registrace je dlužník povinen snížit odpočet daně uplatněný 

u přijatého zdanitelného plnění, pokud 

a) za toto plnění neposkytl úplatu nebo její část, 

b) je dluh za přijaté zdanitelné plnění splatný a nedošlo k jeho zániku, 

c) nenastaly podmínky pro postup podle § 74a odst. 1 a 

d) od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, uplynuly 

méně než 3 roky. 

(2) Snížení odpočtu daně se provede ve výši daně stanovené z neposkytnuté úplaty 

za zdanitelné plnění, a to nejvýše do výše původně uplatněného odpočtu. Pokud byl 

odpočet daně snížen podle § 79a nebo 79b, vychází se při výpočtu výše snížení odpočtu 

daně z odpočtu daně sníženého podle § 79a nebo 79b. 
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(3) Dlužník je povinen provést snížení odpočtu daně podle odstavce 1 za poslední 

zdaňovací období registrace; to neplatí pro osobu spravující pozůstalost při ukončení 

registrace zemřelého plátce podle § 106 odst. 6 písm. b), pokud dědic pokračuje 

v uskutečňování ekonomické činnosti po zemřelém plátci.  

(4) Dlužník, který provedl snížení uplatněného odpočtu daně podle odstavce 1, je 

oprávněn opětovně zvýšit uplatněný odpočet daně, pokud do 3 let od zrušení registrace 

dodatečně splní svůj dluh nebo jeho část, a to 

a) v dodatečném daňovém přiznání za poslední zdaňovací období registrace a  

b) ve výši daně stanovené z dodatečně poskytnuté úplaty nebo její části za zdanitelné 

plnění, nejvýše však do výše původně uplatněného odpočtu.   

(5) Dlužník, který provedl snížení uplatněného odpočtu daně podle odstavce 

1 nebo zvýšení odpočtu daně podle odstavce 4, je povinen předložit jako přílohu 

k daňovému přiznání nebo dodatečnému daňovému přiznání seznam provedených změn 

odpočtu daně obsahující údaje o přijatém zdanitelném plnění, o původně uplatněném 

odpočtu daně a veškerých jeho následných změnách. Seznam musí ve vztahu ke každé 

provedené změně odpočtu daně obsahovat alespoň 

a) označení věřitele, 

b) daňové identifikační číslo věřitele, 

c) informace vztahující se k původnímu zdanitelnému plnění, a to 

1. den jeho uskutečnění, 

2. základ daně a sazbu daně, 

3. den splatnosti, 

4. evidenční číslo daňového dokladu a 

5. den a výši doposud poskytnuté úplaty, 

d) doposud provedené opravy odpočtu daně podle § 74 nebo 74a včetně údajů podle § 45 

odst. 1 písm. f) a h) až k), 

e) výši uplatněného odpočtu a  

f) den a výši dodatečně poskytnuté úplaty. 

*** 

§ 81  

 Vracení daně v rámci zahraniční pomoci  

 (1) Pokud mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního řádu, obsahuje 

ustanovení, že nenávratná zahraniční pomoc je osvobozena od daně nebo z prostředků 

zahraniční pomoci nesmí být hrazena daň, má osoba, která takovou daň zaplatila, nárok na 

vrácení daně, a to na základě žádosti. Daň se nevrací u programů a projektů financovaných ze 

zdrojů Evropské unie s výjimkou programů předvstupní pomoci.   

 (2) Nárok na vrácení daně má rovněž osoba, která takovou daň zaplatila a která požádá 

o vrácení daně zaplacené z prostředků nenávratné zahraniční pomoci nebo z prostředků ze 

zdrojů Evropské unie poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje59a), pokud podle 

pravidel poskytovatele prostředků nemohou být tyto prostředky použity na úhradu daně. 

 (3) Osoba, která žádá o vrácení daně (dále jen „žadatel“), musí v žádosti o vrácení 

daně uvést obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo, popřípadě místo pobytu, 
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daňové identifikační číslo nebo rodné číslo, popřípadě jiné identifikační číslo. Žádost 

o vrácení daně podává žadatel místně příslušnému finančnímu úřadu, s výjimkou zahraniční 

osoby, která podává osoby, která nemá na území Evropské unie sídlo ani místo pobytu, 

nebo osoby nepovinné k dani, která má sídlo nebo místo pobytu v jiném členském státě; 

tyto osoby podávají žádost Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu. 

 (4) Žádost o vrácení daně musí být doložena   

a) daňovými doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, které byly 

vystaveny plátcem,   

b) dokladem o zaplacení daně,  

c) potvrzením o původu finančních prostředků a o tom, že nakoupené zboží nebo poskytnutá 

služba je součástí některého programu nenávratné zahraniční pomoci, které vydá 

Ministerstvo financí nebo osoba Ministerstvem financí k vystavení takového potvrzení 

oprávněná.  

 (5) Na dokladu o prodeji zboží nebo poskytnutí služby je plátce, který uskutečňuje 

zdanitelné plnění, povinen uvést  

a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné 

plnění,   

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,   

c) obchodní firmu nebo jméno a sídlo, popřípadě místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné 

plnění uskutečňuje,   

d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,   

e) evidenční číslo daňového dokladu,   

f) den uskutečnění zdanitelného plnění,   

g) sazbu daně a základ daně,   

h) výši daně,   

i) výši ceny včetně daně celkem.  

 (6) Pokud je žadatel osoba, které vznikla z nakoupeného zboží nebo poskytnuté služby 

povinnost přiznat daň, doloží žádost o vrácení daně dokladem o nákupu zboží nebo služby 

vystavené dodavatelem nebo poskytovatelem nebo daňovým dokladem při dovozu a prokáže, 

že splnil povinnost přiznat daň z tohoto plnění.  

 (7) Nárok na vrácení daně má osoba z jiného členského státu nebo zahraniční osoba 

třetí země, které mohou být žadateli o vrácení daně, pokud daň za nakoupené zboží nebo 

poskytnutou službu v rámci zahraniční pomoci zaplatily. Nárok na vrácení daně má i plátce, 

který ve prospěch osoby z jiného členského státu nebo zahraniční osoby třetí země uskutečnil 

zdanitelné plnění a přiznal daň, pokud tyto osoby nepožádají o vrácení daně. V tomto případě 

neobsahuje žádost o vrácení daně doklad o zaplacení daně, ale musí být v žádosti o vrácení 

daně osobou z jiného členského státu nebo zahraniční osobou třetí země potvrzeno, že tyto 

osoby nepožádají o vrácení daně. Tímto potvrzením těmto osobám nárok na vrácení daně 

zaniká.   

 (8) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdéle do 15 měsíců od konce kalendářního 

měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Pokud není nárok na vrácení daně 

uplatněn do této lhůty, nárok zaniká.  

 (9) Pokud plátce daně uplatní nárok na vrácení daně podle odstavců 1 až 8, neuplatní 

nárok na odpočet daně podle tohoto zákona.  
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*** 

§ 82a  

 (1) Nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v tuzemsku má osoba 

povinná k dani, která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, pokud během 

období pro vrácení daně   

a) neměla sídlo ani provozovnu v tuzemsku,   

b) nebyla plátcem a  

c) neuskutečnila dodání zboží ani poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou  

1. plnění osvobozeného od daně podle § 51, 66, 68 nebo 69,  

2. dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých byla povinna přiznat daň osoba, které 

byla tato plnění poskytnuta,  

3. plnění podle § 17, které uskutečnila jako prostřední osoba, nebo  

4. poskytnutí služby, na které použila vybraného plnění, na které byl použit zvláštní 

režim jednoho správního místa.  

  (2) Nárok na vrácení daně může být uplatněn za obdobných podmínek, za nichž má 

plátce nárok na odpočet daně v tuzemsku. Pokud osoba registrovaná k dani v jiném členském 

státě má nárok na odpočet daně v poměrné výši, má nárok na vrácení daně pouze v této 

poměrné výši.  

 (3) Nárok na vrácení daně se nevztahuje na částky daně, které byly uplatněny   

a) v rozporu s tímto zákonem,  

b) u plnění, která jsou osvobozena od daně podle § 19, 64 nebo § 66 odst. 2 písm. b).   

 (4) Osoba registrovaná k dani uplatní nárok na vrácení daně z přijatého zdanitelného 

plnění v členském státě, v němž se nachází její sídlo. Je-li zdanitelné plnění přijato 

provozovnou, uplatní osoba registrovaná k dani nárok na vrácení daně v členském státě, kde 

je umístěna tato provozovna. Nárok na vrácení daně se uplatní podáním žádosti o vrácení 

daně prostřednictvím elektronického portálu.  

  (5) Žádost o vrácení daně musí obsahovat  

a) daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty žadatele,   

b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo, místo pobytu žadatele,   

c) obchodní firmu nebo jméno, sídlo, místo pobytu zástupce, pokud je ustanoven,   

d) elektronickou adresu,   

e) popis ekonomické činnosti žadatele, pro niž je zboží pořízeno nebo služba přijata, pomocí 

harmonizovaných kódů,   

f) období pro vrácení daně, na které se žádost o vrácení daně vztahuje,   

g) prohlášení žadatele o tom, že splnil podmínku stanovenou v odstavci 1 písm. c),   

h) údaje o účtu, včetně kódů IBAN, BIC, název vlastníka účtu a měny účtu,   

i) za každý daňový doklad nebo daňový doklad při dovozu zboží tyto údaje:  

1. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, nejde-li o dovoz 

zboží,  

2. obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečnil zdanitelná 

plnění,  

3. evidenční číslo daňového dokladu,  

4. den uskutečnění zdanitelného plnění,  

5. základ daně a výši daně v české měně,  
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6. celkovou výši nároku na vrácení daně v české měně,  

7. koeficient pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši vyjádřený jako procentní 

podíl,  

8. druh pořízeného zboží nebo přijaté služby v členění podle kódů uvedených v odstavci 6.  

 (6) V žádosti o vrácení daně musí být druh zboží nebo služby popsán podle těchto 

kódů:  

 1. uhlovodíková paliva,  

 2. nájem dopravního prostředku,  

3. výdaje související s dopravním prostředkem (jiné než zboží a služby uvedené pod 

kódy 1 a 2),  

  4. mýtné a silniční poplatky,  

 5. cestovní výlohy, jako například jízdné v taxi, jízdné ve veřejné dopravě,  

 6. ubytování,  

 7. potraviny, nápoje a restaurační služby,  

 8. vstupné na veletrhy a výstavy,  

 9. výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci,  

 10. jiné.  

 (7) Žádost o vrácení daně musí žadatel doložit elektronickou kopií daňového dokladu 

nebo daňového dokladu při dovozu zboží, pokud základ daně převyšuje ekvivalent částky 250 

EUR u uhlovodíkových paliv nebo ekvivalent částky 1 000 EUR u ostatních druhů 

pořízeného zboží nebo přijatých služeb.  

 (8) Období pro vrácení daně, za které lze podat žádost o vrácení daně, činí nejvýše 

jeden kalendářní rok a nejméně tři kalendářní měsíce, případně období kratší než tři měsíce, 

jde-li o zbytek kalendářního roku. Částka daně uvedená v žádosti o vrácení daně nesmí být 

nižší, než je ekvivalent částky   

a) 400 EUR za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než tři měsíce, nebo   

b) 50 EUR za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než tři měsíce, jde-li 

o zbytek kalendářního roku.   

 (9) Pro účely tohoto ustanovení se pro přepočet částky daně v EUR na českou měnu 

použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni 

měsíce ledna roku, za nějž je žádost o vrácení daně podána. Přepočtená částka se zaokrouhlí 

na celé koruny dolů.  

 (10) Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku 

následujícího po období pro vrácení daně, jinak nárok zaniká. Žádost o vrácení daně se 

považuje za podanou, jen pokud žadatel uvedl všechny údaje požadované podle odstavce 5.  

 (11) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve za období pro vrácení daně, ve kterém 

se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata, a to k tomu dni, 

který nastane dříve, pokud z této úplaty plátci vznikla povinnost přiznat daň, nebo ve kterém 

byla vyměřena daň při dovozu zboží. Žádost o vrácení daně může obsahovat také daň, která 

nebyla zahrnuta v předcházejících podaných žádostech o vrácení daně, ale pouze daň, která se 

týká plnění uskutečněného v příslušném kalendářním roce, ke kterému se žádost o vrácení 

daně vztahuje.  

 (11) V žádosti o vrácení daně za dané období pro vrácení daně lze uplatnit nárok 

na vrácení daně, pokud v tomto období pro vrácení daně 
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a) nastal den uskutečnění přijatého zdanitelného plnění nebo den vystavení daňového 

dokladu za přijaté zdanitelné plnění, jichž se nárok na vrácení daně týká, a to ten 

den, který nastal později, nebo 

b) nastal den uskutečnění přijatého zdanitelného plnění při dovozu zboží.  

(12) Žádost o vrácení daně se může vztahovat i na daňové doklady nebo daňové 

doklady při dovozu zboží, které nebyly zahrnuty v předchozích žádostech o vrácení 

daně, pokud se tyto doklady  

a) týkají přijatých zdanitelných plnění, která se uskutečnila v kalendářním roce, ke 

kterému se žádost o vrácení daně vztahuje, nebo 

b) k přijatým zdanitelným plněním dostaly do dispozice žadatele až v období pro 

vrácení daně, ke kterému se žádost o vrácení daně vztahuje. 

 (12) (13) Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši koeficientu 

pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši, provede osoba registrovaná k dani 

v jiném členském státě opravu částky daně, o kterou požádala nebo která již byla vrácena. 

Opravu provede v žádosti o vrácení daně předložené v kalendářním roce následujícím po 

daném období pro vrácení daně nebo pokud v tomto kalendářním roce žádost o vrácení daně 

nepodá, předloží opravu v samostatném prohlášení prostřednictvím elektronického portálu. 

Je-li podáno samostatné prohlášení, správce daně vezme v úvahu tuto opravu a postupuje 

obdobně jako u žádosti o vrácení daně.  

 (13) (14) Osoba povinná k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je 

plátcem a současně používá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho správního místa, 

nemůže uplatnit nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v tuzemsku 

vztahujících se k poskytování vybraných služeb, na které použije zvláštní režim jednoho 

správního místa; tato osoba může uplatnit u těchto plnění nárok na odpočet daně podle tohoto 

zákona.    

*** 

§ 83  

Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani  

 (1) Nárok na vrácení daně za zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku přijaté 

zahraniční osobou povinnou k dani, která nemá provozovnu na území Evropské unie, může 

uplatnit tato osoba, pokud v období, za které žádá o vrácení daně, v tuzemsku neuskutečňuje 

jiná než tato plnění:   

a) dovoz zboží,  

b) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně,  

c) plnění podle § 69,  

d) plnění, u něhož jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, pro které je 

plnění poskytnuto, nebo   

e) poskytnutí služby, na kterou se použije vybrané plnění, na které je použit zvláštní režim 

jednoho správního místa.   

 (2) Na vrácení daně vztahující se k poskytnutí vybrané služby, na kterou uskutečnění 

vybraného plnění, na které byl použit zvláštní režim jednoho správního místa, se nepoužijí 

odstavce 3, 9 a 10.  
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 (3) Daň se vrací na základě principu vzájemnosti. Principem vzájemnosti se rozumí, 

že stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo, nevyměřuje daň z přidané hodnoty nebo 

obdobnou všeobecnou daň ze spotřeby, nebo pokud je taková daň vybrána, je osobě povinné 

k dani se sídlem v tuzemsku ve výši vybrané daně vrácena. Nárok na vrácení daně může být 

zahraniční osobou uplatněn u zboží a služeb za obdobných podmínek, za nichž může být 

plátcem uplatněn nárok na odpočet daně.   

 (4) Nárok na vrácení daně uplatňuje zahraniční osoba podáním žádosti o vrácení daně 

Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí 

s tím, že tuto žádost nelze podat elektronicky.  

 (5) Žádost musí zahraniční osoba   

a) doložit daňovými doklady, které byly vystaveny plátcem,   

b) doložit daňovými doklady při dovozu zboží do tuzemska a dokladem o zaplacení,   

c) doložit potvrzením, že žadatel je osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty nebo jiné 

podobné dani ve třetí zemi, které vystaví příslušný úřad ke správě daně v zemi, kde je 

zahraniční osoba registrována, toto potvrzení nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání,   

d) doložit písemným prohlášením, že v období, za které žádá o vrácení daně, splnila 

podmínky stanovené v odstavci 1.  

 (6) Období pro uplatnění vrácení daně musí zahrnovat nejméně tři po sobě jdoucí 

kalendářní měsíce v kalendářním roce, ale ne více než jeden kalendářní rok. Období pro 

uplatnění vrácení daně může být kratší než tři měsíce pouze v případě, že se jedná o zbývající 

období kalendářního roku. Žádost o vrácení daně za zbytkové období kalendářního roku může 

obsahovat také nákupy zboží nebo služeb, případně dovozy zboží, které nebyly zahrnuty 

v předcházejících žádostech, ale týkají se příslušného kalendářního roku. Žádost nesmí 

obsahovat vrácení daně, které se vztahuje k předcházejícím kalendářním rokům. Žádost 

o vrácení daně za příslušný kalendářní rok lze podat nejpozději do 30. června následujícího 

kalendářního roku, jinak nárok zaniká.   

 (7) Správce daně může vyzvat zahraniční osobu k předložení potvrzení vydaného 

příslušným orgánem státu, ve kterém má tato osoba sídlo, že daň z přidané hodnoty nebo 

obdobná všeobecná daň ze spotřeby není v tomto státě vybírána.  

 (8) Správce daně vrátí schválenou částku na účet uvedený v žádosti o vrácení daně. 

Schválená částka se vrací v tuzemsku nebo v jakémkoli jiném státě. Pokud je schválená částka 

vrácena v jakémkoli jiném státě, poplatky za převod schválené částky jdou k tíži zahraniční 

osobě.  

 (9) Daň bude vrácena, pokud částka vrácené daně činí   

a) nejméně 7 000 Kč za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce, 

nebo  

b) nejméně 1 000 Kč za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce, 

je-li to zbytek kalendářního roku.   

 (10) Druhy zboží a služeb, u kterých nelze daň vrátit, jsou:   

a) zboží a služby poskytované pro osobní spotřebu,   

b) cestovní náklady, náklady na ubytování a stravování zahraniční osoby,   

c) zboží a služby spojené s reprezentací zahraniční osoby,  

d) telefonní poplatky,   
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e) taxislužba,   

f) pohonné hmoty.   

 (11) V případě, že vrácení daně bylo dosaženo podvodně nebo jiným neoprávněným 

způsobem, je zahraniční osoba povinna vrátit neoprávněně vyplacenou částku a uhradit úrok 

z prodlení za každý den od vyplacení do skutečného vrácení.  

 (12) O povinnosti vrátit neoprávněně vyplacenou částku a zaplatit úrok z prodlení 

vydá správce daně rozhodnutí, ve kterém současně původní rozhodnutí o vrácení daně zruší, 

nebo ho změní v rozsahu odpovídajícím výši neoprávněně přiznané částky. Povinnost vrácení 

částky poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 3 let ode dne oznámení 

rozhodnutí, kterým byl přiznán nárok na vrácení částky daně, jehož bylo dosaženo podvodně 

nebo jiným neoprávněným způsobem. Neoprávněně vyplacená částka se spravuje jako daň 

podle daňového řádu.    

*** 

§ 90  

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými 

předměty a starožitnostmi  

 (1) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí  

a) uměleckými díly, sběratelskými předměty, starožitnostmi zboží uvedené v příloze č. 4,   

b) použitým zbožím hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu použití 

v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo 

starožitností uvedených v příloze č. 4 a kromě drahých kovů a drahokamů,   

c) obchodníkem plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která v rámci 

uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo dováží použité zboží, umělecké 

předměty, sběratelské předměty nebo starožitnosti za účelem dalšího prodeje, jednající na 

vlastní účet nebo na účet jiné osoby, pokud ji náleží odměna.   

 (2) Zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží, uměleckého 

díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud je toto zboží obchodníkovi dodáno 

v rámci obchodování na území Evropské unie   

a) osobou nepovinnou k dani,   

b) osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,   

c) osvobozenou osobou, která není plátcem,   

d) jinou osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně podle 

§ 62 nebo obdobně podle platného předpisu jiného členského státu, nebo   

e) jiným obchodníkem, pokud byl při dodání tohoto zboží tímto jiným obchodníkem použit 

zvláštní režim.   

 (3) Při použití zvláštního režimu je základem daně přirážka snížená o daň z přirážky. 

Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou 

tohoto zboží. Pokud je tento rozdíl záporný, základem daně je nula. Pro účely tohoto 

ustanovení se rozumí  

a) prodejní cenou úplata, která byla nebo má být získaná obchodníkem od osoby, které je 

zboží dodáno, nebo od třetí strany, včetně daní, cel, poplatků a vedlejších výdajů jako 

provize, náklady na balné, přepravu a pojištění požadované obchodníkem od osoby, které 
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je zboží dodáno, s výjimkou částek uvedených v § 36 odst. 5 a 13,   

b) pořizovací cenou úplata stanovená v písmenu a), která byla nebo má být získaná od 

obchodníka osobou, která mu zboží dodává.   

 (4) Pokud jednotková pořizovací cena zboží nepřevyšuje 1 000 Kč, je možné přirážku 

stanovit za zdaňovací období, v rozdělení podle příslušné sazby daně. V tomto případě se 

přirážka stanoví jako rozdíl mezi celkovou prodejní cenou za dodané zboží a celkovou 

pořizovací cenou za nakoupené zboží, uskutečněné za zdaňovací období, v rozdělení podle 

příslušné sazby daně.  

 (5) Obchodník se může rozhodnout pro používání zvláštního režimu při dodání  

a) uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které sám dovezl,   

b) uměleckého díla, které mu dodal autor díla nebo jeho právní nástupce.   

 (6) Při stanovení přirážky postupuje obchodník podle odstavce 3 nebo 4 za celé 

zdaňovací období.  

 (7) Pokud obchodník postupuje podle odstavce 5, je povinen stanovit základ daně 

podle odstavce 3. Pořizovací cena pro výpočet přirážky při dovozu zboží podle odstavce 

5 písm. a) se stanoví jako součet základu daně při dovozu tohoto zboží a daně vyměřené při 

dovozu zboží.   

 (8) Postup podle odstavce 5 je obchodník povinen oznámit správci daně. Obchodník je 

povinen postupovat podle zvláštního režimu nejméně dva následující po sobě jdoucí 

kalendářní roky ode dne oznámení.   

 (9) Pokud při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo 

starožitnosti jsou splněny podmínky pro osvobození vývozu zboží podle § 66, je dodání 

tohoto zboží, jestliže je předmětem zvláštního režimu, také osvobozeno od daně.  

 (10) Plátce nemá nárok na odpočet daně z přirážky, kterou je povinen zaplatit 

v prodejní ceně zboží, které mu bylo dodáno obchodníkem, pokud je dodání tohoto zboží 

předmětem zvláštního režimu.   

 (11) Obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, nemá nárok 

na odpočet daně   

a) u uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které sám dovezl,   

b) u uměleckého díla, které mu dodal autor díla nebo jeho právní nástupce.   

 (12) Pokud se použije zvláštní režim při dodání zboží do jiného členského státu, 

nepoužije se § 8 a 64 mezi členskými státy, nepoužijí se § 8, 8a a 64. Zvláštní režim nelze 

použít při dodání nového dopravního prostředku z tuzemska do jiného členského státu. 

Zvláštní režim nelze také použít při dodání zboží, pokud byl při jeho pořízení uplatněn nárok 

na odpočet daně.  

 (13) Pokud obchodník uplatňuje daň a současně používá zvláštní režim, je povinen 

vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty samostatně plnění podle jednotlivých 

způsobů uplatňování daně.  

 (14) Při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, musí být na daňovém 

dokladu uveden údaj „zvláštní režim - použité zboží“, „zvláštní režim - umělecká díla“ nebo 
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„zvláštní režim - sběratelské předměty a starožitnosti“. Při dodání zboží, které je předmětem 

zvláštního režimu, nesmí být na daňovém dokladu samostatně uvedena daň týkající se 

přirážky, s výjimkou dokladu o prodeji motorového vozidla pro osobu se zdravotním 

postižením.  

 (15) Obchodník má nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění 

dodání zboží, nepoužije-li při jeho následném dodání zvláštní režim, pokud jde o  

a) umělecké dílo, sběratelský předmět nebo starožitnost, které sám dovezl,   

b) umělecké dílo, které mu  

1. dodal autor díla nebo jeho právní nástupce, nebo  

2. dodala jiná osoba povinná k dani, která při tomto dodání nepoužila zvláštní režim.   

 (16) Nárok na odpočet daně podle odstavce 15 vzniká obchodníkovi okamžikem, ke 

kterému je povinen přiznat daň z tohoto dodání zboží. 

*** 

§ 93 

Správa daně celními úřady 

 Celní úřady vykonávají správu daně podle právních předpisů upravujících správu cla. 

§ 93  

Správa daně celními úřady 

(1) Celní úřad vykonává správu daně  

a) ve věci povolení k prodeji za ceny bez daně, 

b) při dovozu zboží s výjimkou případů, kdy povinnost přiznat daň při dovozu zboží 

vzniká plátci podle § 23 odst. 2 až 4, 

c) ve zvláštním režimu při dovozu zboží nízké hodnoty. 

(2) Při správě daně podle odstavce 1 písm. b) a c) se použijí právní předpisy 

upravující správu cel. 

*** 

§ 97a 

Dobrovolná registrace identifikované osoby 

 (1) Osoba povinná k dani může podat přihlášku k registraci, pokud  

a) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, 

b) není plátcem a  

c) bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa. 

 (2) Osoba podle § 6k nebo § 6l může podat přihlášku k registraci.  
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§ 97a  

Dobrovolná registrace identifikované osoby 

Osoba podle § 6j až 6l může podat přihlášku k registraci. 

*** 

§ 100a 

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty  

 (1) Plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží z jiného členského státu, jsou 

povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu údaj o hodnotě pořízeného 

zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých jiných členských států.   

 (2) Osoba, která uskutečňuje zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu, je 

povinna vést evidenci o hodnotě zaslaného zboží, popřípadě o volbě podle § 8 odst. 3, 

v členění podle jednotlivých jiných členských států.  

 (2) Osoba, která uskutečňuje prodej zboží na dálku z tuzemska, je povinna vést 

v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty údaj o hodnotě zboží prodaného na dálku 

v členění podle jednotlivých jiných členských států, popřípadě o volbě podle § 8 odst. 4. 

(3) Plátce, který je prodávajícím v rámci dodání a pořízení zboží s použitím 

přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie, a plátce nebo 

identifikovaná osoba, kteří jsou kupujícím nebo osobou povinnou k dani podle § 18 odst. 

5 v rámci tohoto dodání a pořízení, jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané 

hodnoty údaje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví 

prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e). 

§ 100b 

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vedené provozovatelem 

elektronického rozhraní 

(1) Provozovatel elektronického rozhraní je povinen vést v evidenci pro účely 

daně z přidané hodnoty údaje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané 

hodnoty7e), vztahující se k dodání zboží nebo poskytnutí služby, která usnadňuje. 

 (2) Provozovatel elektronického rozhraní je povinen údaje podle odstavce 1 

a) uchovávat po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění 

uskutečněno, a 

b) poskytnout na žádost správce daně nebo správce daně příslušného jiného členského 

státu elektronicky. 

*** 
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§ 101 

 Obecná ustanovení o daňovém přiznání  

 (1) Daňové přiznání má povinnost podat  

a) plátce,   

b) identifikovaná osoba,   

c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na jí 

vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém doklad 

vystavila, nebo   

d) osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 4 písm. g) 

h), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plátcem deklarováno 

osvobozené dodání zboží do jiného členského státu.   

 (2) Lhůty podle odstavce 1 nelze prodloužit.  

 (3) Plátce je povinen podat daňové přiznání i v případě, že mu nevznikla povinnost 

přiznat daň.   

 (4) Plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je povinen podat daňové 

přiznání pouze za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň nebo 

povinnost přiznat plnění osvobozené od daně. Nevznikla-li tomuto plátci ve zdaňovacím 

období povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně, nesděluje 

tuto skutečnost správci daně.  

 (5) Nevznikla-li identifikované osobě ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, 

nesděluje tuto skutečnost správci daně.  

 (6) Plátce nebo identifikovaná osoba, kterým vznikla povinnost podat daňové 

přiznání ve zvláštním režimu jednoho správního místa, přiznají daň pouze v daňovém 

přiznání podle § 110zc, a to i pokud se jedná o daň za zdanitelné plnění s místem plnění 

v tuzemsku. To platí i v případě, že povinnost podat daňové přiznání ve zvláštním 

režimu jednoho správního místa vznikla jejich zprostředkovateli. 

 (7) Plátce, kterému vznikla povinnost podat daňové přiznání ve zvláštním režimu 

jednoho správního místa nebo jehož zprostředkovateli vznikla povinnost podat takové 

daňové přiznání, uvede v daňovém přiznání i základ daně z vybraného plnění, na které 

byl použit zvláštní režim jednoho správního místa. 

*** 

§ 102 

Souhrnné hlášení 

(1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil mu vznikla povinnost 

přiznat 

a) dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném 

členském státě, 

b) přemístění obchodního majetku zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu, 
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c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území 

Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto 

obchodu, nebo 

d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou 

poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě 

registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce 

služby, nebo pokud před uskutečněním této služby přijal úplatu, byla-li tato služba ke dni 

přijetí úplaty známa dostatečně určitě. 

(2) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud jako prodávající přemístil zboží 

v režimu skladu z tuzemska do jiného členského státu. 

(2) (3) Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila 

jí vznikla povinnost přiznat uskutečnila 

a) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou 

poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě 

registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce 

služby, nebo 

b) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území 

Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je identifikovaná osoba prostřední 

osobou v tomto obchodu. 

(3) (4) Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující 

dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě 

pro podání souhrnného hlášení. Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby 

se uvádějí v české měně. 

(4) (5) Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení 

kalendářního měsíce. Souhrnné hlášení podává identifikovaná osoba do 25 dnů po skončení 

kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno. 

(5) (6) Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle odstavce 1 písm. d), podává 

souhrnné hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 

(6) (7) Pokud plátce podle odstavce 5 6 podává souhrnné hlášení za každé kalendářní 

čtvrtletí a v průběhu kalendářního čtvrtletí uskuteční plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), 

vzniká plátci povinnost v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí 

kalendářnímu měsíci, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), 

povinnost podat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto kalendářního čtvrtletí, 

a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle 

odstavce 1 písm. a) až c). Tento plátce dále podává souhrnné hlášení podle odstavce 4 5, 

a to za každý kalendářní měsíc do konce kalendářního roku, ve kterém uskutečnil plnění podle 

odstavce 1 písm. a) až c). 

(7) (8) Pokud plátce nebo identifikovaná osoba, kteří podali souhrnné hlášení, zjistí, 

že uvedli chybné údaje, jsou povinni do 15 dnů ode dne zjištění chybných údajů podat 

následné souhrnné hlášení způsobem uvedeným v odstavci 3 4. 
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(8) (9) Správce daně údaje v souhrnném hlášení, popřípadě v následném souhrnném 

hlášení posoudí, případně prověří a využije při stanovení daně. Obdobný postup uplatní 

ohledně údajů, které správce daně obdrží v rámci mezinárodní spolupráce. 

*** 

§ 104  

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období  

 (1) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání 

za dřívější zdaňovací období, než do kterého náležely, a nesnížil tím v tomto dřívějším 

zdaňovacím období daň, správce daně daň vztahující se k těmto skutečnostem za toto dřívější 

zdaňovací období vyměří nebo doměří a za zdaňovací období, do kterého tyto skutečnosti 

náležely, nevyměří nebo nedoměří. 

 (2) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání 

za pozdější zdaňovací období, než do kterého náležely, a nesnížil tím ve zdaňovacím období, 

do kterého tyto skutečnosti náležely, daň, správce daně daň vztahující se k těmto 

skutečnostem za zdaňovací období, do kterého tyto skutečnosti náležely, nevyměří nebo 

nedoměří a za toto pozdější zdaňovací období vyměří nebo doměří.  

 (3) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání 

za dřívější zdaňovací období, než do kterého náležely, a snížil tím v tomto dřívějším 

zdaňovacím období daň, správce daně daň vztahující se k těmto skutečnostem za toto dřívější 

zdaňovací období vyměří nebo doměří a za zdaňovací období, do kterého tyto skutečnosti 

náležely, nevyměří nebo nedoměří.   

 (4) Plátci vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení z částky daně podle odstavce 3, 

a to za každý den ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za dřívější zdaňovací 

období, do kterého tyto skutečnosti uvedl, do posledního dne lhůty pro podání daňového 

přiznání za zdaňovací období, do kterého tyto skutečnosti náležely. Úrok z prodlení je splatný 

ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení platebního výměru.   

 (5) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání 

za pozdější zdaňovací období, než do kterého náležely, a snížil tím ve zdaňovacím období, do 

kterého tyto skutečnosti náležely, daň, správce daně daň vztahující se k těmto skutečnostem 

za zdaňovací období, do kterého tyto skutečnosti náležely, nevyměří nebo nedoměří a za toto 

pozdější zdaňovací období vyměří nebo doměří.  

 (6) Plátci vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení z částky daně podle odstavce 5, 

a to za každý den ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, 

do kterého tyto skutečnosti náležely, do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání 

za zdaňovací období, do kterého tyto skutečnosti uvedl. Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 15 

dnů ode dne oznámení platebního výměru.   

 (7) Pokud plátce přiznal daň z přijatého zdanitelného plnění nebo úplaty poskytnuté 

před uskutečněním zdanitelného plnění v jiném zdaňovacím období, než do kterého náležely, 

a současně uplatnil   

a) plný nárok na odpočet daně z tohoto plnění nebo z této úplaty, nevzniká mu povinnost 
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uhradit úrok z prodlení podle odstavce 4 nebo 6, nebo   

b) nárok na odpočet daně v částečné výši z tohoto plnění nebo z této úplaty, vzniká mu 

povinnost uhradit úrok z prodlení podle odstavce 4 nebo 6 z částky daně snížené 

o uplatněný nárok na odpočet daně z tohoto plnění nebo z této úplaty.  

 (8) Správce daně podle odstavce 1 až 7 nepostupuje, pokud  

a) uvedení skutečností rozhodných pro stanovení daně v daňovém přiznání za nesprávné 

zdaňovací období ovlivní výši koeficientu pro výpočet odpočtu daně v poměrné výši podle 

§ 75 nebo výši koeficientu pro výpočet odpočtu daně v krácené výši podle § 76,   

b) plátce v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období uvede skutečnosti rozhodné pro 

stanovení daně za zdaňovací období, za které daňové přiznání nebo dodatečné daňové 

přiznání je předmětem probíhajícího postupu k odstranění pochybností,  

c) plátce uvede skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, která je předmětem probíhající 

daňové kontroly nebo předmětem výzvy správce daně k zahájení daňové kontroly poté, co 

plátce neumožnil daňovou kontrolu zahájit, která byla plátci oznámena, v daňovém 

přiznání za jiné zdaňovací období, nebo  

d) se jedná o poskytnutí vybrané služby uskutečnění vybraného plnění v rámci použití 

zvláštního režimu jednoho správního místa s místem plnění v tuzemsku nebo uskutečnění 

zdanitelného plnění v rámci použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké 

hodnoty.   

 (9) Pro identifikovanou osobu platí odstavce 3 až 6 a 8 obdobně.   

*** 

§ 106b  

 Zrušení registrace plátce na žádost  

 (1) O zrušení registrace může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, 

požádat, pokud splňuje tyto podmínky:   

a) uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce  

1. nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

obratu většího než 1 000 000 Kč, nebo  

2. uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nebo   

b) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.  

 (2) O zrušení registrace může plátce, který nemá sídlo v tuzemsku, požádat, pokud 

splňuje tyto podmínky:   

a) za 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v tuzemsku 

neuskutečnil zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od 

daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou uskutečněného zdanitelného plnění, u kterého 

je povinna přiznat daň osoba, které je toto plnění poskytováno, nebo dodání zboží, které by 

tento plátce mohl dodat jako prostřední osoba pro kupujícího, pokud by v tuzemsku nebyl 

plátcem, nebo 

a) za 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v tuzemsku 

neuskutečnil zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu 

osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou 

1. zdanitelného plnění, u kterého je povinna přiznat daň osoba, které je toto plnění 

poskytováno,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPJFBFPC)



- 50 - 

 

2. dodání zboží, které by tento plátce mohl dodat jako prostřední osoba pro 

kupujícího, pokud by v tuzemsku nebyl plátcem,  

3. vybraného plnění, na které je použit zvláštní režim jednoho správního místa, nebo 
b) přestal v tuzemsku uskutečňovat ekonomické činnosti.   

 (3) O zrušení registrace může plátce podle § 6b nebo § 6e požádat, pokud   

a) uplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se stal plátcem, a   

b) jeho obrat nepřesáhl za 3 bezprostředně předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce 

250 000Kč. 

*** 

§ 108  

Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň  

 (1) Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby 

s místem plnění v tuzemsku, je povinen z tohoto plnění přiznat daň.  

 (2) Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku jsou 

povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, kteří toto zboží pořizují.   

 (3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je povinna 

přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to  

a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o  

1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d,  

2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v tuzemsku není 

registrovaná jako plátce, nebo  

3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi,  

b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku není registrovaná jako 

plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil 

svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, 

kterým je registrován jako plátce.  

 (4) Přiznat daň jsou povinni   

a) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,   

b) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je dodáváno zboží 

zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu,   

c) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká 

povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 4, pokud není na toto zboží 

použit zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, 

d) osoba povinná k dani, která používá zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, 

pokud je na zboží použit tento režim, a to ve zvláštním doplňkovém celním 

prohlášení, 
d) e) uživatel, který poskytuje vybrané služby uskutečňuje vybrané plnění nebo je 

zprostředkovatelem v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa,   

e) f) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu 

podle § 19 odst. 6,   

f) g) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň,   

g) h) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s místem plnění 
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v tuzemsku od plátce, jestliže  

1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a  

2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného 

členského státu.   

 (5) Zaplatit daň jsou povinny  

a) osoba, která není plátcem, na jejíž účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 

u kterého vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 5, a 

b) osoba, u které vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1 písm. b) až e).  

(5) Zaplatit daň jsou povinny  

a) osoba, která není plátcem, na jejíž účet je zboží při dovozu propuštěno do celního 

režimu, u kterého vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 

odst. 5 a na které není použit zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, 

b) osoba, na jejíž účet je jednáno ve zvláštním režimu při dovozu zboží nízké hodnoty, 

pokud jde o daň při dovozu zboží ve výši rozdílu daně nově zjištěné a částky 

odpovídající dani zaplacené podle § 109f písm. b) osobě povinné k dani, která používá 

tento režim, 

c) osoba, u které vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1 písm. b) až e), 

d) osoba uskutečňující vybraná plnění, která byla uvedena v registraci 

zprostředkovatele a které vzniká povinnost zaplatit daň podle § 110zx. 

 (6) Osoba povinná přiznat nebo zaplatit daň je daňovým subjektem.   

 (7) Osoba určená k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce, která přijala 

úplatu za uskutečněný prodej obchodního majetku, je povinna zaplatit daň na osobní daňový 

účet plátce ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém se tento 

prodej uskutečnil. Současně je povinna oznámit správci daně uskutečnění a výši zdanitelného 

plnění. Za zaplacení daně odpovídají plátce a tato osoba společně a nerozdílně.    

*** 

§ 109aa 

Ručení osoby povinné k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní  

 (1) Osoba povinná k dani, která podle § 13a dodala zboží provozovateli 

elektronického rozhraní, ručí za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které 

provozovatel elektronického rozhraní uskutečnil podle § 13a, pokud nejpozději ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění provozovatelem elektronického rozhraní tato osoba 

věděla nebo vědět měla a mohla, že daň nebude provozovatelem elektronického rozhraní 

zaplacena. 

 (2) Osoba povinná k dani, která podle § 13a dodala zboží provozovateli 

elektronického rozhraní, může využít zvláštní způsob zajištění daně; využije-li této 

možnosti, hledí se pro účely zvláštního způsobu zajištění daně na 

a) osobu povinnou k dani, která podle § 13a dodala zboží provozovateli elektronického 

rozhraní, jako na příjemce zdanitelného plnění, 

b) provozovatele elektronického rozhraní jako na poskytovatele zdanitelného plnění. 
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§ 109ab 

Změna odpovědnosti za úhradu daně 

(1) Pokud provozovatel elektronického rozhraní, který uskutečnil dodání zboží 

podle § 13a, prokáže, že jsou splněny všechny podmínky podle čl. 5c přímo použitelného 

předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném 

systému daně z přidané hodnoty7e), správce daně vydá rozhodnutí o změně odpovědnosti 

za úhradu daně, ve kterém stanoví část daně, za jejíž úhradu odpovídá namísto 

provozovatele elektronického rozhraní osoba povinná k dani, která podle § 13a dodala 

zboží tomuto provozovateli.  

(2) Příjemci rozhodnutí o změně odpovědnosti za úhradu daně jsou provozovatel 

elektronického rozhraní a osoba povinná k dani, která podle § 13a dodala zboží tomuto 

provozovateli. 

(3) V rozsahu, ve kterém na osobu povinnou k dani, která podle § 13a dodala zboží 

provozovateli elektronického rozhraní, přešla povinnost k úhradě daně podle odstavce 1, 

na ni přechází rovněž povinnost hradit případný úrok z prodlení.  

(4) Daň podle odstavce 1 je splatná v náhradní lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí o změně odpovědnosti za úhradu daně. 

(5) K doměření daně z moci úřední provozovateli elektronického rozhraní může 

dojít také, zjistí-li správce daně na základě řízení o změně odpovědnosti za úhradu daně, 

že poslední známá daň není ve správné výši. 

(6) Na řízení o změně odpovědnosti za úhradu daně podle odstavce 1 se pro účely 

běhu lhůty pro stanovení daně hledí jako na řízení o stanovení daně provozovateli 

elektronického rozhraní. 

§ 110 § 109b 

 Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu 

 Je-li vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav, může vláda 

nařízením na časově omezenou nezbytně nutnou dobu, odpovídající charakteru a intenzitě 

ohrožení bezpečnosti České republiky,   

a) provést úpravu sazeb daně, nejvýše však o 5 procentních bodů, případně přeřadit zboží 

nebo služby mezi sazbami daně,   

b) umožnit plátcům, kteří uskutečňují zdanitelná plnění pro ozbrojené síly, ozbrojené 

bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory, havarijní služby a subjekty hospodářské 

mobilizace, dodávat stanovené druhy zboží a poskytovat stanovené služby těmto 

subjektům bez daně, při zachování nároku na odpočet daně v plné výši. 
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Díl 2 

Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty 

§ 109c 

Úvodní ustanovení 

 (1) Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty může v tuzemsku použít osoba 

povinná k dani, která 

a)  podává v tuzemsku na účet jiné osoby celní prohlášení ve věci propuštění zboží do 

celního režimu volného oběhu týkající se zboží, 

1. které není předmětem spotřební daně, 

2. jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR a 

3. jehož odeslání nebo přeprava je ukončena v tuzemsku, a 

b) je držitelem povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty. 

 (2) Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty nelze použít, je-li dovoz tohoto 

zboží osvobozen od daně podle § 71 odst. 8. 

(3) Celní úřad pro Středočeský kraj je místně příslušným ve věci 

a) povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty, 

b) týkající se zvláštního doplňkového celního prohlášení, 

c) zrušení platnosti celního prohlášení podle odstavce 1 písm. a). 

 

§ 109d 

Povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty 

Podmínkou pro vydání povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží 

nízké hodnoty je zajištění daně poskytnutím jistoty podle právních předpisů 

upravujících správu cel. 

§ 109e 

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty 

 (1) Osoba povinná k dani, která používá zvláštní režim při dovozu zboží nízké 

hodnoty, je povinna vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty údaje vztahující se 

ke zdanitelným plněním, na která tento režim použila. 

(2) Osoba povinná k dani, která používá zvláštní režim při dovozu zboží nízké 

hodnoty, je povinna údaje podle odstavce 1  

a) uchovávat po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo zdanitelné 

plnění uskutečněno, 

b) poskytnout na žádost správce daně elektronicky. 
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§ 109f 

Povinnost vybrat a zaplatit daň 

Pokud je na zboží použit zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, má 

a) osoba povinná k dani, která používá tento režim, povinnost vybrat částku 

odpovídající dani za toto zboží od osoby, na jejíž účet jedná, 

b) osoba, na jejíž účet je jednáno, povinnost zaplatit částku odpovídající dani za toto 

zboží osobě povinné k dani, která používá tento režim. 

§ 110 

Zvláštní doplňkové celní prohlášení 

(1) Osoba povinná k dani, která používá zvláštní režim při dovozu zboží nízké 

hodnoty, je povinna podat nejpozději do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce 

zvláštní doplňkové celní prohlášení za tento kalendářní měsíc, a to souhrnně za všechny 

osoby, na jejichž účet jedná. 

 (2) Zvláštní doplňkové celní prohlášení podle odstavce 1 se podává elektronicky 

datovou zprávou prostřednictvím systému automatizovaného zpracování dat podle 

prováděcího rozhodnutí Evropské komise76). 

(3) Daň je splatná šestnáctý den po skončení kalendářního měsíce, za který se 

podává zvláštní doplňkové celní prohlášení. 

Díl 2 3 

Zvláštní režim jednoho správního místa  

Oddíl 1 

Základní ustanovení 

§ 110a 

Úvodní ustanovení 

 (1) Zvláštním režimem jednoho správního místa je 

a) režim mimo Evropskou unii a 

b) režim Evropské unie. 

 (2) Zvláštní režim jednoho správního místa může v tuzemsku použít osoba povinná 

k dani, která poskytuje vybranou službu a splňuje v tuzemsku podmínky pro použití 

zvláštního režimu jednoho správního místa. 

 (3) V případě zvláštního režimu jednoho správního místa je místně příslušným 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. 

 (4) Ustanovení o příslušnosti Specializovaného finančního úřadu se v případě 

zvláštního režimu jednoho správního místa nepoužijí. 
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§ 110b 

Vymezení základních pojmů 

 (1) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa se rozumí 

a) daní peněžité plnění spravované v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa; 

rozpočet, jehož je daň příjmem, se považuje za veřejný rozpočet, 

b) vybranou službou služba poskytovaná osobě nepovinné k dani s místem plnění na území 

Evropské unie, a to 

1. telekomunikační služba, 

2. služba rozhlasového a televizního vysílání, 

3. elektronicky poskytovaná služba, 

c) státem spotřeby členský stát, ve kterém je místo plnění poskytované vybrané služby, 

d) státem identifikace členský stát, ve kterém se osoba povinná k dani registruje k dani ve 

zvláštním režimu jednoho správního místa, 

e) uživatelem osoba povinná k dani, která je v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním 

režimu jednoho správního místa; uživatel je daňovým subjektem. 

 (2) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa se za provozovnu považuje 

i ta organizační složka osoby povinné k dani, která může přijímat a využívat služby, které jsou 

poskytovány pro potřebu této provozovny, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální 

a technické zdroje. 

Oddíl 2 

Společná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu v tuzemsku 

§ 110c 

Zastupování 

 Plnou moc lze udělit pouze v rozsahu opravňujícím k zastupování ve všech úkonech, 

řízeních nebo jiných postupech v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa. 

§ 110d 

Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa 

 (1) Osoba, která používá zvláštní režim jednoho správního místa, je povinna vést 

evidenci obsahující podrobné údaje vztahující se k poskytnutým vybraným službám podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 

o společném systému daně z přidané hodnoty7e). 

 (2) Údaje podle odstavce 1 se uchovávají po dobu 10 let od konce kalendářního roku, 

ve kterém bylo plnění poskytnuto. 

 (3) Údaje podle odstavce 1 musí být na žádost správce daně nebo správce daně 

příslušného státu spotřeby poskytnuty elektronicky. 

§ 110e 
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Způsob placení daně 

 (1) Daň se platí správci daně v eurech. 

 (2) Daň se platí na příslušný účet správce daně vedený v eurech, a to bezhotovostním 

převodem. 

 (3) Osoba povinná k dani, která používá v tuzemsku zvláštní režim jednoho správního 

místa, je povinna uvést, na kterou daň je platba určena, a označit platbu referenčním číslem 

příslušného daňového přiznání.  

§ 110f 

Přeplatek 

 (1) Správce daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa vrátí vratitelný 

přeplatek bez žádosti do 30 kalendářních dnů od vzniku vratitelného přeplatku. 

 (2) V případě správy daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě spotřeby počíná 

lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku běžet ode dne, kdy správce daně ve zvláštním režimu 

jednoho správního místa obdrží informace potřebné pro přiřazení jednotlivých plateb 

příslušným daňovým přiznáním. 

 (3) Vratitelný přeplatek nižší než 10 EUR se nevrací. 

 (4) Úrok z vratitelného přeplatku se nepřizná, nepřesahuje-li 10 EUR. 

Oddíl 3 

Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě identifikace 

Pododdíl 1 

Použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku 

§ 110g 

Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku 

 

 (1) Režim mimo Evropskou unii může v tuzemsku použít osoba povinná k dani, která 

a) nemá na území Evropské unie sídlo ani provozovnu a 

b) nepoužívá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho správního místa. 

 (2) Režim mimo Evropskou unii se v tuzemsku použije na všechny vybrané služby 

poskytnuté osobou, která používá tento režim. 

§ 110h 

Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku 

 (1) Režim Evropské unie může v tuzemsku použít osoba povinná k dani, která 
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a) má v tuzemsku 

1. sídlo, nebo 

2. provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo, 

b) je plátcem nebo identifikovanou osobou a 

c) nepoužívá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho správního místa. 

 (2) Režim Evropské unie se v tuzemsku použije na všechny vybrané služby 

poskytnuté osobou, která používá tento režim, s výjimkou vybraných služeb poskytnutých 

s místem plnění v členském státě, ve kterém má sídlo nebo provozovnu. 

§ 110i 

Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku 

 (1) Osoba povinná k dani nemůže v tuzemsku použít příslušný režim zvláštního 

režimu jednoho správního místa, ve kterém byla registrována, a to po dobu 2 kalendářních 

čtvrtletí ode dne, kdy jí byla zrušena registrace 

a) na žádost, nebo 

b) z moci úřední na základě oznámení, že přestala poskytovat vybrané služby. 

 (2) Osoba povinná k dani nemůže v tuzemsku použít zvláštní režim jednoho správního 

místa po dobu 8 kalendářních čtvrtletí bezprostředně následujících po kalendářním čtvrtletí, 

v němž došlo ke zrušení registrace z důvodu závažného porušení povinnosti vztahující se ke 

správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa. 

 (3) Osoba povinná k dani, která má v tuzemsku provozovnu, nemůže v tuzemsku 

použít režim Evropské unie, a to po dobu 2 let od konce kalendářního roku, ve kterém začala 

používat tento režim v jiném členském státě; to neplatí v případě, že dojde k přemístění sídla 

do tuzemska nebo ke zrušení registrace z důvodu zrušení provozovny v jiném členském státě. 

Pododdíl 2 

Podání a doručování ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku 

§ 110j 

Podání 

 (1) Osoba povinná k dani je povinna činit podání v rámci zvláštního režimu jednoho 

správního místa, která určí správce daně, prostřednictvím elektronického portálu. Jiná podání 

v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa lze činit prostřednictvím elektronického 

portálu, pokud tak určí správce daně. 

  (2) Přístup k elektronickému portálu je možný prostřednictvím 

a) datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem, 

b) datové zprávy s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho 

datové schránky, nebo 

c) přístupových údajů. 

 (3) Přihlášku k registraci lze podat datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné 

správcem daně 
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a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, 

b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, 

nebo 

c) potvrzenou prostřednictvím registračních údajů. 

 (4) Správce daně přidělí přístupové údaje na základě přihlášky k registraci podané 

podle odstavce 3 písm. c). 

 (5) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 

a) podmínky a postup pro přihlášení se na elektronický portál, 

b) podání, která je osoba povinná k dani povinna činit prostřednictvím elektronického portálu, 

a podání, která lze činit prostřednictvím elektronického portálu, 

c) formát a strukturu, kterou musí mít datová zpráva podávaná prostřednictvím elektronického 

portálu, 

d) skutečnost, že je technicky vybaven k přijetí datové zprávy s ověřenou identitou podatele 

způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. 

 (6) Osoba oprávněná k přístupu na elektronický portál je povinna zacházet 

s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. 

 (7) Podání vyhotovené v anglickém jazyce nemusí být předložené současně v překladu 

do jazyka českého. 

§ 110k 

Doručování 

 (1) Správce daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa doručuje písemnost 

elektronicky, a to prostřednictvím 

a) datové schránky, nebo 

b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce k registraci, nemá-li 

adresát zpřístupněnu datovou schránku. 

 (2) Upomínky upozorňující na nesplnění povinností při správě daně ve zvláštním 

režimu jednoho správního místa se doručují vždy prostřednictvím veřejné datové sítě na 

elektronickou adresu uvedenou v přihlášce k registraci. 

 (3) Písemnost, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou 

adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně prostřednictvím 

elektronického portálu. 

Pododdíl 3 

Registrace k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku 

§ 110l 

Přihláška k registraci 

 (1) Hodlá-li osoba povinná k dani v tuzemsku používat zvláštní režim jednoho 

správního místa a splňuje-li v tuzemsku podmínky jeho použití, je povinna podat přihlášku 

k registraci k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v kalendářním čtvrtletí 

bezprostředně předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, od něhož hodlá zvláštní režim jednoho 
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správního místa používat. 

 (2) Pokud osoba povinná k dani, která v tuzemsku splňuje podmínky použití 

příslušného režimu zvláštního režimu jednoho správního místa, poprvé poskytla vybranou 

službu, na kterou hodlá v tuzemsku použít tento režim, je povinna podat přihlášku k registraci 

do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém tuto službu poskytla. V přihlášce 

k registraci tato osoba uvede den, kdy tuto službu poskytla. 

 (3) Přihláška k registraci se podává do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve 

kterém došlo ke splnění podmínek pro používání režimu Evropské unie v tuzemsku, pokud 

osoba hodlá používat režim Evropské unie v tuzemsku a přestane používat režim Evropské 

unie v jiném členském státě, protože přemístí sídlo nebo přestane mít v jiném členském státě 

provozovnu. 

§ 110m 

Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa 

 (1) Dojde-li ke změně údajů, které je osoba povinná k dani povinna uvádět při 

registraci k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa, je povinna tuto změnu oznámit 

správci daně do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém nastala. 

 (2) Neoznamuje se první poskytnutí vybrané služby, ke kterému dojde v kalendářním 

čtvrtletí následujícím po podání přihlášky k registraci. 

 (3) Přestane-li osoba povinná k dani poskytovat vybrané služby ve zvláštním režimu 

jednoho správního místa, je povinna tuto skutečnost oznámit správci daně do 10 dnů po 

skončení kalendářního měsíce, ve kterém přestala tyto služby poskytovat. 

§ 110n 

Rozhodnutí o registraci 

 (1) Splní-li osoba povinná k dani, která podala přihlášku k registraci k dani ve 

zvláštním režimu jednoho správního místa, podmínky použití zvláštního režimu jednoho 

správního místa, správce daně ji zaregistruje. 

 (2) Osoba povinná k dani je v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním režimu 

jednoho správního místa 

a) od prvního dne kalendářního čtvrtletí následujícího po podání přihlášky k registraci,   

b) ode dne poskytnutí vybrané služby, který uvedla v přihlášce k registraci nebo v oznámení 

o změně registračních údajů, nebo 

c) ode dne, ve kterém došlo ke splnění podmínek pro použití režimu Evropské unie 

v tuzemsku tím, že přemístila sídlo nebo přestala mít v jiném členském státě provozovnu, 

a tím přestala splňovat podmínky, na základě kterých používala režim Evropské unie 

v jiném členském státě. 

 (3) V rozhodnutí o registraci v případě režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku 

správce daně přidělí namísto daňového identifikačního čísla daňové evidenční číslo. 

 (4) Na daňové evidenční číslo se přiměřeně použijí ustanovení o daňovém 
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identifikačním čísle. 

§ 110o 

Zrušení registrace uživatele na žádost 

 Správce daně zruší registraci uživatele na základě oznámení o změně registračních 

údajů, ve kterém žádá o zrušení registrace, k poslednímu dni příslušného kalendářního 

čtvrtletí, pokud uživatel podal toto oznámení do 15 dnů před koncem tohoto kalendářního 

čtvrtletí.  

§ 110p 

Zrušení registrace uživatele z moci úřední 

 (1) Správce daně zruší registraci z moci úřední, pokud uživatel 

a) oznámí, že přestal poskytovat vybrané služby, nebo je neposkytne po dobu 8 po sobě 

následujících kalendářních čtvrtletí, 

b) nesplňuje podmínky použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, na 

jejichž základě byl registrován, nebo 

c) závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně ve zvláštním 

režimu jednoho správního místa v tuzemsku. 

 (2) Uživateli je registrace zrušena 

a) k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, v němž bylo rozhodnutí o zrušení registrace 

vydáno, 

b) ke dni, ve kterém přestal splňovat podmínky pro použití režimu Evropské unie v tuzemsku 

tím, že přemístil sídlo z tuzemska nebo přestal mít v tuzemsku provozovnu, nebo 

c) ke dni, ve kterém přestal splňovat podmínky pro použití režimu mimo Evropskou unii 

v tuzemsku tím, že začal mít na území Evropské unie sídlo nebo provozovnu. 

Pododdíl 4 

Daňové přiznání a placení daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa 

§ 110q 

Zdaňovací období 

 

 Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa je zdaňovacím obdobím 

kalendářní čtvrtletí. 

§ 110r 

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání 

 (1) Uživatel je povinen podat daňové přiznání do 20 dnů po skončení zdaňovacího 

období, a to i v případě, že za příslušné zdaňovací období neposkytl vybrané služby. 

 (2) Uživatel podává dodatečné daňové přiznání správci daně v tuzemsku do uplynutí 
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lhůty pro jeho podání, která činí 3 roky. Tato lhůta počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta 

pro podání daňového přiznání. 

 (3) Připadne-li poslední den lhůty podle odstavce 1 nebo 2 na sobotu, neděli nebo 

svátek, je posledním dnem lhůty tento den. 

 (4) Daň se vyčíslí v eurech s přesností na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování. 

 (5) Je-li tiskopisem daňového přiznání požadováno uvedení údajů v eurech, použije se 

pro přepočet směnný kurz Evropské centrální banky zveřejněný pro 

a) poslední den zdaňovacího období, nebo 

b) nejbližší následující den, pokud pro poslední den zdaňovacího období není kurz zveřejněn. 

 (6) Je-li tiskopisem dodatečného daňového přiznání požadováno uvedení údajů 

v eurech, použije se pro přepočet směnný kurz použitý u původního plnění. 

§ 110s 

Předepsání a stanovení daně 

 Správce daně na základě podaného daňového přiznání nebo dodatečného daňového 

přiznání předepíše do evidence daní výši tvrzené daně nebo rozdílu a daň se nestanoví. 

§ 110t 

Oprava základu daně 

 Uživatel provede opravu základu daně v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací 

období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění. 

§ 110u 

Postoupení daňového přiznání a platby 

 Správce daně postoupí správci daně státu spotřeby v odpovídajícím rozsahu 

a) údaje z podaného daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání a 

b) poukázanou platbu maximálně do výše tvrzené daně. 

§ 110v 

Platba bez dostatečného označení 

 Pokud osoba povinná k dani neuvede, na kterou daň je platba určena, nebo neoznačí 

platbu referenčním číslem příslušného daňového přiznání, použijí se obdobně ustanovení 

daňového řádu o platbách vykonaných bez dostatečného označení daně. Neodpoví-li tato 

osoba ve lhůtě stanovené správcem daně, vrátí mu správce daně tuto platbu. 
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Oddíl 4 

Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě spotřeby 

§ 110w 

Základní ustanovení 

 (1) Osoba povinná k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho 

správního místa v jiném členském státě a poskytuje vybrané služby s místem plnění 

v tuzemsku, plní povinnosti za dané zdaňovací období vztahující se ke správě daně ve 

zvláštním režimu jednoho správního místa prostřednictvím správce daně státu identifikace. 

 (2) Osoba povinná k dani je povinna plnit povinnosti uvedené v odstavci 1, 

s výjimkou podání činěných prostřednictvím elektronického portálu, vůči správci daně 

v tuzemsku v roli státu spotřeby od okamžiku, kdy vůči ní tento správce daně učiní úkon za 

účelem stanovení, vybírání, zajištění nebo vymáhání daně, při němž této osobě oznámí vznik 

této povinnosti. 

 (3) Osoba uvedená v odstavci 1 je daňovým subjektem. 

§ 110x 

Doručování 

 (1) Správce daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa doručuje písemnost 

elektronicky, a to prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou 

v přihlášce k registraci. 

 (2) Písemnost, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou 

adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně prostřednictvím 

elektronického portálu. 

§ 110y 

Poslední známá daň 

 (1) Poslední známou daní se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa 

rozumí daň ve výši, ve které byla naposledy za příslušné zdaňovací období 

a) tvrzena osobou povinnou k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho 

správního místa v jiném členském státě, v daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém 

přiznání, nebo 

b) správcem daně pravomocně doměřena z moci úřední. 

 (2) Poslední známou daň správce daně předepíše do evidence daní. 

§ 110z 

Samovyměření a samodoměření daně 

 (1) Daň tvrzená osobou povinnou k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním 

režimu jednoho správního místa v jiném členském státě, v daňovém přiznání se považuje za 

vyměřenou dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, a to ve výši v něm tvrzené. 
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 (2) V případě, že osoba povinná k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním 

režimu jednoho správního místa v jiném členském státě, nepodá daňové přiznání v zákonem 

stanovené lhůtě, považuje se daň za tvrzenou ve výši 0 EUR. 

 (3) Daň tvrzená osobou povinnou k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním 

režimu jednoho správního místa v jiném členském státě, v dodatečném daňovém přiznání se 

považuje za doměřenou dnem podání dodatečného daňového přiznání, a to ve výši tvrzeného 

rozdílu oproti poslední známé dani; to neplatí, je-li dodatečné daňové přiznání podáno 

v průběhu doměřovacího řízení zahájeného z moci úřední. 

 (4) V dodatečném daňovém přiznání se neuvádí důvody pro jeho podání a den zjištění 

rozdílu oproti poslední známé dani. 

§ 110za 

Doměření daně z moci úřední 

 (1) Zjistí-li správce daně na základě postupu k odstranění pochybností nebo na základě 

daňové kontroly, že poslední známá daň není ve správné výši, doměří daň ve výši rozdílu 

poslední známé daně a částky nově zjištěné. 

 (2) K doměření podle odstavce 1 správce daně přistoupí rovněž v případě, kdy osoba 

povinná k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa 

v jiném členském státě, nevyhoví výzvě k podání dodatečného daňového přiznání. 

 (3) Výzva k podání dodatečného daňového přiznání nezahajuje doměřovací řízení 

z moci úřední; doměřovací řízení z moci úřední je zahájeno marným uplynutím lhůty 

stanovené v této výzvě. 

 (4) Podání dodatečného daňového přiznání v průběhu doměřovacího řízení zahájeného 

z moci úřední nezahajuje doměřovací řízení. Údaje uvedené v takto podaném přiznání se 

využijí při doměření daně z moci úřední. 

§ 110zb 

Vztah k prekluzivním lhůtám 

 (1) Dodatečné daňové přiznání není přípustné podat po uplynutí 9 let od počátku běhu 

lhůty pro stanovení daně. 

 (2) Lhůta pro placení daně se přerušuje doměřením daně na základě dodatečného 

daňového přiznání. 

§ 110zc 

Pořadí úhrady daně 

 Platba se použije přednostně na úhradu daně za zdaňovací období, na které je určena. 
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§ 110zd 

Placení daně státu spotřeby 

 Daň lze uhradit i přeplatkem na jiné dani. 

§ 110ze 

Příslušenství daně 

 (1) Úroky a penále se stanovují v eurech s přesností na 2 desetinná místa bez 

zaokrouhlování. 

 (2) Za nepodání daňového přiznání nevzniká daňovému subjektu povinnost uhradit 

pokutu za opožděné tvrzení daně. 

 (3) Úrok z prodlení se nepředepíše, nepřesáhne-li částku 8 EUR. 

 (4) Úrok z posečkané částky se nepředepíše, nepřesahuje-li 4 EUR. 

§ 110zf 

Vymáhání daně 

 (1) Náklady za nařízení daňové exekuce a za výkon prodeje činí 2 % z částky, pro 

kterou je daňová exekuce nařízena, nejméně však 20 EUR a nejvýše 20 000 EUR. Takto 

vypočtené exekuční náklady se zaokrouhlují na jednotky nahoru a lze je požadovat u téhož 

nedoplatku jen jednou. 

 (2) Při přepočtu nedoplatku na českou měnu pro účely vymáhání daně se použije kurz 

devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou platný pro den stanovení daně. Výsledná 

částka se zaokrouhlí na jednotky nahoru. 

 (3) Pokud není nedoplatek plně uhrazen pouze v důsledku kurzového rozdílu 

vzniklého přepočtem české měny na eura, neuhrazená část tohoto nedoplatku zaniká. 

Díl 3 

Zvláštní režim jednoho správního místa  

Oddíl 1  

Základní ustanovení  

§ 110a  

Úvodní ustanovení  

 (1) Zvláštním režimem jednoho správního místa je  

a) režim mimo Evropskou unii, 

b) režim Evropské unie, 

c) dovozní režim. 
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 (2) Zvláštní režim jednoho správního místa může v tuzemsku použít osoba 

povinná k dani, která uskutečňuje vybrané plnění a splňuje v tuzemsku podmínky pro 

použití zvláštního režimu jednoho správního místa.  

 (3) V případě zvláštního režimu jednoho správního místa je místně příslušným 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.  

 (4) Ustanovení o příslušnosti Specializovaného finančního úřadu se v případě 

zvláštního režimu jednoho správního místa nepoužijí. 

§ 110b  

Vymezení základních pojmů  

 (1) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa se rozumí  

a) daní peněžité plnění spravované v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa,  

b) osobou uskutečňující vybraná plnění osoba povinná k dani, která uskutečňuje 

vybraná plnění, 

c) státem spotřeby členský stát, ve kterém je místo plnění uskutečňovaného vybraného 

plnění,  

d) státem identifikace členský stát, ve kterém se osoba uskutečňující vybraná plnění 

nebo zprostředkovatel registrují ve zvláštním režimu jednoho správního místa, 

e) uživatelem osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel, kteří jsou 

v tuzemsku registrováni ve zvláštním režimu jednoho správního místa. 

 (2) Vybraným plněním se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa 

rozumí v případě   

a) režimu mimo Evropskou unii poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem 

plnění na území Evropské unie, 

b) režimu Evropské unie 

1. poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem plnění na území Evropské unie, 

2. prodej zboží na dálku,  

3. dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní podle § 13a odst. 2 písm. b),  

c) dovozního režimu prodej dovezeného zboží na dálku, 

1. které není předmětem spotřební daně a 

2. jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR. 

  (3) Za provozovnu se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa 

považuje i ta organizační složka osoby povinné k dani, která může přijímat a využívat 

plnění, která jsou uskutečňována pro potřebu této provozovny, neboť je dostatečně stálá 

a má vhodné personální a technické zdroje.  

 (4) Rozpočet, jehož příjmem je peněžité plnění podle odstavce 1 písm. a), 

se považuje za veřejný rozpočet. 

§ 110c  

Zprostředkovatel a pověřující osoba 

(1) Zprostředkovatelem se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa 

rozumí osoba povinná k dani, která 
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a) má sídlo nebo provozovnu na území Evropské unie a 

b) je pověřena osobou uskutečňující vybraná plnění, aby jejím jménem a na její účet 

plnila povinnosti vyplývající z použití dovozního režimu. 

(2) Pověřující osobou se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa 

rozumí osoba uskutečňující vybraná plnění, která je uvedena v registraci 

zprostředkovatele, nebo je k němu obdobně přiřazena podle právních předpisů jiného 

členského státu. 

(3) Zprostředkovatel plní povinnosti vyplývající z použití dovozního režimu 

za každou pověřující osobu samostatně. 

(4) Pověřující osoba nemůže plnit povinnosti vyplývající z použití dovozního 

režimu svým jménem a na svůj účet ani prostřednictvím zástupce. 

(5) Povinnosti vyplývající z vybraných plnění uskutečněných pověřující osobou 

se považují za povinnosti zprostředkovatele. 

Oddíl 2  

Obecná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa 

v tuzemsku  

§ 110d  

Zastupování  

 Plnou moc lze udělit pouze v rozsahu opravňujícím k zastupování ve všech 

úkonech, řízeních nebo jiných postupech v rámci daného režimu zvláštního režimu 

jednoho správního místa; to platí i pro zprostředkovatele pověřeného více pověřujícími 

osobami. 

§ 110e  

Doručování  

 (1) Správce daně doručuje písemnost elektronicky, a to prostřednictvím  

a) datové schránky, nebo  

b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce k registraci, nemá-li 

adresát zpřístupněnu datovou schránku.  

 (2) Upomínka upozorňující na nesplnění povinnosti se doručuje pouze 

prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce 

k registraci.  

 (3) Písemnost, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na 

elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně 

prostřednictvím elektronického portálu. 

§ 110f  

Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa  
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 (1) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel jsou povinni 

k uskutečněným vybraným plněním vést evidenci obsahující údaje podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 

o společném systému daně z přidané hodnoty7e).  

 (2) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel jsou povinni údaje 

podle odstavce 1 

a) uchovávat po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění 

uskutečněno, 

b)  poskytnout na žádost správce daně nebo správce daně příslušného státu spotřeby 

elektronicky.   

§ 110g  

Poslední známá daň  

(1) Poslední známou daní se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa 

rozumí daň ve výši, ve které byla naposledy za příslušné zdaňovací období   

a) tvrzena osobou uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatelem, kteří jsou 

registrováni k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa, v daňovém 

přiznání, nebo 

b) správcem daně pravomocně doměřena z moci úřední. 

(2) Je-li místo plnění v jiném členském státě, rozumí se pro účely zvláštního 

režimu jednoho správního místa poslední známou daní výsledná daň, jak byla dosud 

stanovena podle právních předpisů jiného členského státu. 

§ 110h  

Způsob placení daně  

 (1) Daň se platí správci daně v eurech.  

 (2) Daň se platí na příslušný účet správce daně vedený v eurech, a to 

bezhotovostním převodem. 

 (3) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel jsou povinni 

uvést, na kterou daň je platba určena, a označit platbu referenčním číslem příslušného 

daňového přiznání. 

§ 110i  

Přeplatek  

(1) Přeplatek správce daně nepřevede na vymáhaný nedoplatek nebo na 

neuhrazenou částku zajištěné daně. Vznikne-li tak vratitelný přeplatek, správce daně jej 

vrátí ve lhůtě pro jeho vrácení poté, co provede jeho započtení na úhradu vymáhaného 

nedoplatku nebo neuhrazené částky zajištěné daně. Za den úhrady vymáhaného 

nedoplatku se považuje den, kdy k tomuto započtení došlo.  

(2) Za dobu, po kterou nebylo možné převést přeplatek, který byl započten podle 
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odstavce 1, na úhradu vymáhaného nedoplatku nebo neuhrazené částky zajištěné daně, 

nevzniká osobě uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovateli v tomto rozsahu 

úrok z prodlení. 

(3) Vratitelný přeplatek nižší než 10 EUR se nevrací.  

 (4) Úrok z vratitelného přeplatku se nepřizná, nepřesahuje-li 40 EUR. 

§ 110j 

Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku  

(1) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek v eurech bez žádosti do 30 

kalendářních dnů od vzniku vratitelného přeplatku.  

 (2) V tuzemsku jako státě spotřeby počíná lhůta pro vrácení vratitelného 

přeplatku běžet ode dne, kdy tuzemský správce daně obdrží informace potřebné pro 

předepsání daně.  

(3) Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku se přerušuje  

a) vydáním výzvy k podání dodatečného daňového přiznání,  

b) vydáním výzvy k odstranění pochybností, 

c) sdělením výsledku postupu k odstranění pochybností, v rámci něhož nedošlo 

k odstranění pochybností, nebo 

d) vydáním oznámení o zahájení daňové kontroly.  

(4) Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku přerušená podle odstavce 3 začne 

znovu běžet ode 

a) dne, ve kterém správce daně v tuzemsku jako státě spotřeby obdrží informace 

potřebné pro předepsání daně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání včas 

podaném na základě výzvy k podání dodatečného daňového přiznání nebo výzvy 

k odstranění pochybností,  

b) dne sdělení výsledku postupu k odstranění pochybností, v rámci něhož došlo 

k odstranění pochybností, nebo 

c) dne pravomocného ukončení doměřovacího řízení. 

(5) Vydá-li správce daně oznámení o zahájení daňové kontroly po uplynutí lhůty 

pro vrácení vratitelného přeplatku vzniklého v důsledku stanovení daně, která je 

předmětem této daňové kontroly, počne dnem následujícím po vydání tohoto oznámení 

běžet nová lhůta pro vrácení tohoto vratitelného přeplatku. Tato lhůta končí třicátým 

dnem po pravomocném ukončení doměřovacího řízení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPJFBFPC)



- 69 - 

 

Oddíl 3 

Zvláštní ustanovení o správě  daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa 

v tuzemsku jako státě identifikace  

Pododdíl 1  

 Podmínky použití jednotlivých režimů 

§ 110k  

Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku  

 

 (1) Režim mimo Evropskou unii může v tuzemsku použít osoba uskutečňující 

vybraná plnění, která  

a) nemá na území Evropské unie sídlo ani provozovnu a  

b) nepoužívá v jiném členském státě režim mimo Evropskou unii. 

 (2) Režim mimo Evropskou unii se v tuzemsku použije na všechna vybraná 

plnění uskutečněná osobou, která používá tento režim.  

§ 110l  

Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku  

 (1) Režim Evropské unie může v tuzemsku použít osoba uskutečňující vybraná 

plnění, pokud 

a)  v tuzemsku  

1. má sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo, nebo 

2.  je zahájeno odeslání nebo přeprava zboží, nemá-li tato osoba na území Evropské 

unie sídlo ani provozovnu, 

b) je plátcem nebo identifikovanou osobou a 

c) nepoužívá v jiném členském státě režim Evropské unie.  

 (2) Režim Evropské unie se v tuzemsku použije na všechna vybraná plnění 

uskutečněná osobou, která používá tento režim, s výjimkou 

a) služeb 

1. s místem plnění v členském státě, ve kterém má tato osoba sídlo nebo provozovnu, 

nebo 

2. v případě, že tato osoba nemá sídlo ani provozovnu na území Evropské unie, a  

b) prodeje zboží na dálku s místem plnění v členském státě zahájení odeslání nebo 

přepravy zboží. 

§ 110m 

Podmínky použití dovozního režimu v tuzemsku  

(1) Dovozní režim může v tuzemsku použít osoba uskutečňující vybraná plnění, 

a) která  

1. má v tuzemsku sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo, 
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2. je plátcem nebo identifikovanou osobou a 

3. nepoužívá v jiném členském státě dovozní režim, nebo 

b) která nepoužívá v žádném členském státě dovozní režim a která pověřila 

zprostředkovatele, který je uživatelem, aby jejím jménem a na její účet plnil 

povinnosti vyplývající z použití dovozního režimu. 

(2) Zprostředkovatelem v dovozním režimu v tuzemsku může být osoba povinná 

k dani, která 

a) má v tuzemsku sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo, 

b) je plátcem nebo identifikovanou osobou a 

c) nepoužívá v jiném členském státě jako zprostředkovatel dovozní režim. 

(3) Pokud jsou odeslání nebo přeprava zboží zahájeny v Norském království, 

může dovozní režim v tuzemsku použít také osoba uskutečňující vybraná plnění, která  

a) má v Norském království sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území Evropské unie 

sídlo ani provozovnu, 

b) je plátcem nebo identifikovanou osobou a 

c) nepoužívá v žádném členském státě dovozní režim. 

(4) Dovozní režim se v tuzemsku použije na všechna vybraná plnění uskutečněná 

osobou, která používá tento režim. V případě použití dovozního režimu podle odstavce 

3 se dovozní režim v tuzemsku použije na všechna vybraná plnění, u kterých byly 

odeslání nebo přeprava zboží zahájeny v Norském království. 

§ 110n  

Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku 

  (1) Osoba uskutečňující vybraná plnění nemůže v tuzemsku použít zvláštní 

režim jednoho správního místa po dobu 2 let od konce zdaňovacího období, v němž 

došlo ke zrušení její registrace jako osoby uskutečňující vybraná plnění z důvodu 

soustavného porušování povinností vztahujících se ke správě daně ve zvláštním režimu 

jednoho správního místa. 

 (2) Osoba uskutečňující vybraná plnění, která má v tuzemsku provozovnu, 

nemůže v tuzemsku použít režim Evropské unie nebo dovozní režim po dobu 2 let od 

konce kalendářního roku, ve kterém začala používat daný režim v jiném členském státě; 

to neplatí v případě, že dojde k přemístění sídla do tuzemska nebo ke zrušení její 

registrace v daném režimu v jiném členském státě z důvodu zrušení provozovny v jiném 

členském státě. 

(3) Osoba uskutečňující vybraná plnění, která nemá na území Evropské unie 

sídlo ani provozovnu, nemůže v tuzemsku použít režim Evropské unie po dobu 2 let 

od konce kalendářního roku, ve kterém začala používat tento režim v jiném členském 

státě z důvodu zahájení odeslání nebo přepravy zboží v tomto jiném členském státě. 

(4) Osoba povinná k dani nemůže být v tuzemsku registrována jako 

zprostředkovatel po dobu 2 let od konce zdaňovacího období, v němž došlo ke zrušení 

její registrace jako zprostředkovatele z důvodu soustavného porušování povinností 

vztahujících se ke správě daně v dovozním režimu. 
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(5) Osoba povinná k dani, která má v tuzemsku provozovnu, nemůže být 

v tuzemsku registrována jako zprostředkovatel po dobu 2 let od konce kalendářního 

roku, ve kterém začala používat tento režim v jiném členském státě; to neplatí 

v případě, že dojde k přemístění jejího sídla do tuzemska nebo ke zrušení její registrace 

jako zprostředkovatele z důvodu zrušení provozovny v jiném členském státě. 

Pododdíl 2  

Podání  

§ 110o 

(1) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel jsou povinni činit 

podání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, která určí správce daně, 

elektronicky prostřednictvím elektronického portálu. Jiná podání v rámci zvláštního 

režimu jednoho správního místa lze činit prostřednictvím elektronického portálu, pokud 

tak určí správce daně. 

(2) Přihlášku k registraci lze podat datovou zprávou s využitím dálkového 

přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to v případě  

a) režimu mimo Evropskou unii potvrzenou prostřednictvím registračních údajů, 

b) režimu Evropské unie nebo dovozního režimu 

1. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové 

schránky, 

2. s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo 

3. prostřednictvím daňové informační schránky. 

(3) Správce daně na základě přihlášky k registraci podané v režimu mimo 

Evropskou unii přidělí přístupové údaje. 

(4) Přístup k elektronickému portálu je možný prostřednictvím přihlášení  

a) pomocí přístupových údajů v případě režimu mimo Evropskou unii,  

b) způsobem, kterým lze podat přihlášku k registraci v případě režimu Evropské unie 

nebo dovozního režimu. 

 (5) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup  

a) podmínky a postup pro přihlášení se na elektronický portál,  

b) podání, která je osoba povinná k dani povinna činit elektronicky prostřednictvím 

elektronického portálu, a podání, která lze činit prostřednictvím elektronického 

portálu,  

c) formát a strukturu, kterou musí mít datová zpráva podávaná prostřednictvím 

elektronického portálu, 

d) skutečnost, že je technicky vybaven k přijetí datové zprávy s ověřenou identitou 

podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.  

 (6) Osoba oprávněná k přístupu na elektronický portál je povinna zacházet 

s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.  

 (7) Podání vyhotovené v anglickém jazyce nemusí být předložené současně 

v překladu do jazyka českého.  
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Pododdíl 3  

Registrace osoby uskutečňující vybraná plnění  

§ 110p  

Přihláška k registraci  

 (1) Hodlá-li osoba uskutečňující vybraná plnění používat v tuzemsku některý 

z režimů zvláštního režimu jednoho správního místa a splňuje-li v tuzemsku podmínky 

jeho použití, je povinna podat přihlášku k registraci osoby uskutečňující vybraná 

plnění.  

(2) Přihláška k registraci se podává 

a) ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, od něhož 

hodlá osoba uskutečňující vybraná plnění používat režim mimo Evropskou unii nebo 

režim Evropské unie, nebo 

b) do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém  

1. osoba uskutečňující vybraná plnění uskutečnila vybrané plnění, na které hodlá 

v tuzemsku použít režim mimo Evropskou unii nebo režim Evropské unie, aniž by 

byla v daném režimu registrována; v přihlášce k registraci tato osoba uvede den 

uskutečnění prvního vybraného plnění, 

2. došlo ke splnění podmínek pro používání režimu Evropské unie nebo dovozního 

režimu v tuzemsku, pokud osoba uskutečňující vybraná plnění hodlá používat 

režim Evropské unie nebo dovozní režim v tuzemsku a přestane používat režim 

Evropské unie nebo dovozní režim v jiném členském státě, protože přemístí sídlo 

nebo přestane mít v jiném členském státě provozovnu, nebo 

3. došlo ke splnění podmínek pro používání režimu Evropské unie v tuzemsku, 

pokud osoba uskutečňující vybraná plnění hodlá používat režim Evropské unie 

v tuzemsku a přestane používat tento režim v jiném členském státě, protože 

přestane uskutečňovat dodání zboží, jehož odeslání nebo přeprava jsou zahájeny 

v jiném členském státě. 

 (3) Odstavce 1 a 2 se pro pověřující osobu nepoužijí.  

§ 110q  

Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa  

 (1) Dojde-li ke změně údajů, které je osoba uskutečňující vybraná plnění povinna 

uvádět při registraci ve zvláštním režimu jednoho správního místa, je povinna tuto 

změnu oznámit správci daně do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém 

nastala.  

 (2) Přestane-li osoba uskutečňující vybraná plnění uskutečňovat vybraná plnění 

v daném režimu zvláštního režimu jednoho správního místa, je povinna tuto skutečnost 

oznámit správci daně do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém přestala 

tato plnění uskutečňovat. 
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§ 110r  

Rozhodnutí o registraci  

 (1) Správce daně zaregistruje osobu uskutečňující vybraná plnění, která podala 

přihlášku k registraci ve zvláštním režimu jednoho správního místa, pokud 

a) splňuje podmínky použití daného režimu zvláštního režimu jednoho správního místa 

a 

b) není pověřující osobou. 

 (2) Osoba uskutečňující vybraná plnění je v tuzemsku registrována ve zvláštním 

režimu jednoho správního místa 

a) od prvního dne zdaňovacího období následujícího po podání přihlášky k registraci 

v režimu mimo Evropskou unii nebo v režimu Evropské unie,  

b) ode dne uskutečnění vybraného plnění, který uvedla v přihlášce k registraci nebo 

v oznámení o změně registračních údajů v režimu mimo Evropskou unii nebo 

v režimu Evropské unie, 

c) ode dne oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována v dovozním režimu, 

d) ode dne, ve kterém došlo ke splnění podmínek pro použití režimu Evropské unie nebo 

dovozního režimu v tuzemsku tím, že přemístila sídlo nebo přestala mít v jiném 

členském státě provozovnu, a tím přestala splňovat podmínky, na základě kterých 

používala daný režim v jiném členském státě, nebo 

e) ode dne, ve kterém došlo ke splnění podmínek pro použití režimu Evropské unie tím, 

že přestala uskutečňovat dodání zboží, jehož odeslání nebo přeprava jsou zahájeny 

v jiném členském státě, a tím přestala splňovat podmínky, na základě kterých 

používala režim Evropské unie v jiném členském státě. 

  (3) V rozhodnutí o registraci správce daně přidělí namísto daňového 

identifikačního čísla v případě  

a) režimu mimo Evropskou unii daňové evidenční číslo pro účely režimu mimo 

Evropskou unii, 

b) dovozního režimu daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu. 

 (4) Na daňové evidenční číslo se přiměřeně použijí ustanovení o daňovém 

identifikačním čísle.   

§ 110s  

Zrušení registrace na žádost  

 Správce daně zruší registraci na základě oznámení o změně registračních údajů, 

ve kterém osoba uskutečňující vybraná plnění žádá o zrušení registrace, k poslednímu 

dni zdaňovacího období, který následuje nejdříve 15 dnů po podání tohoto oznámení.  

§ 110t  

Zrušení registrace z moci úřední  

 (1) Správce daně zruší registraci z moci úřední, pouze pokud osoba uskutečňující 

vybraná plnění  
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a) oznámí, že přestala v daném režimu zvláštního režimu jednoho správního místa 

uskutečňovat vybraná plnění,  

b) neuskuteční v daném režimu zvláštního režimu jednoho správního místa vybrané 

plnění po dobu 2 let,  

c) nesplňuje některou z podmínek použití daného režimu zvláštního režimu jednoho 

správního místa v tuzemsku, na jejichž základě byla registrována,  

d) soustavně porušuje povinnosti vztahující se ke správě daně ve zvláštním režimu 

jednoho správního místa, nebo 

e) je pověřující osobou; správce daně zruší pouze registraci v dovozním režimu. 

 (2) Registrace je zrušena k poslednímu dni zdaňovacího období, v němž bylo 

rozhodnutí o zrušení registrace vydáno. 

 (3) Pokud osoba uskutečňující vybraná plnění 

a) přestala splňovat některou z podmínek pro použití 

1. režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku tím, že začala mít na území Evropské 

unie sídlo nebo provozovnu, je jí registrace zrušena ke dni, ve kterém přestala 

splňovat tuto podmínku,  

2. režimu Evropské unie nebo dovozního režimu v tuzemsku tím, že přemístila sídlo 

z tuzemska nebo přestala mít v tuzemsku provozovnu, je jí registrace zrušena ke 

dni, ve kterém přestala splňovat tuto podmínku, nebo 

3. režimu Evropské unie v tuzemsku tím, že přestala uskutečňovat dodání zboží, 

jehož odeslání nebo přeprava jsou zahájeny v tuzemsku, je jí registrace zrušena ke 

dni, ve kterém přestala splňovat tuto podmínku, 

b) soustavně porušuje povinnosti vztahující se ke správě daně v dovozním režimu, je jí 

registrace zrušena ke dni, ve kterém je vydáno rozhodnutí o zrušení registrace, nebo  

c) je pověřující osobou, je jí registrace zrušena ke dni předcházejícímu dni, od kterého 

je uvedena v registraci zprostředkovatele nebo k němu obdobně přiřazena. 

Pododdíl 4 

Registrace zprostředkovatele  

§ 110u 

Přihláška k registraci  

 (1) Hodlá-li osoba povinná k dani v tuzemsku plnit jako zprostředkovatel 

jménem a na účet osoby uskutečňující vybraná plnění povinnosti vyplývající z použití 

dovozního režimu a splňuje-li podmínky, za kterých může být v tuzemsku 

zprostředkovatelem, je povinna podat přihlášku k registraci zprostředkovatele. 

(2) Přihláška k registraci se podává do 10 dnů po skončení zdaňovacího období, 

ve kterém došlo ke splnění podmínek, za kterých může být osoba povinná k dani 

v tuzemsku zprostředkovatelem, pokud přestane jako zprostředkovatel používat 

dovozní režim v jiném členském státě, protože přemístí sídlo nebo přestane mít v jiném 

členském státě provozovnu. 
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§ 110v 

Oznamovací povinnost  

 (1) Dojde-li ke změně údajů, které je zprostředkovatel povinen uvádět při 

registraci zprostředkovatele, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 10 dnů po 

skončení kalendářního měsíce, ve kterém nastala.  

(2) Přestane-li pověřující osoba uskutečňovat vybraná plnění v dovozním režimu, 

je zprostředkovatel, v jehož registraci je uvedena, povinen tuto skutečnost oznámit 

správci daně do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém tato osoba přestala 

vybraná plnění uskutečňovat. 

§ 110w 

Rozhodnutí o registraci  

 (1) Správce daně zaregistruje osobu povinnou k dani, která podala přihlášku 

k registraci zprostředkovatele, pokud splňuje podmínky pro registraci 

zprostředkovatele.  

 (2) Osoba povinná k dani je v tuzemsku registrována jako zprostředkovatel  

a) ode dne oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována v dovozním režimu, 

b) ode dne, ve kterém došlo ke splnění podmínek pro registraci v dovozním režimu jako 

zprostředkovatele v tuzemsku tím, že přemístila sídlo nebo přestala mít v jiném 

členském státě provozovnu, a tím přestala splňovat podmínky, na základě kterých 

byla jako zprostředkovatel registrována v dovozním režimu v jiném členském státě.  

 (3) V rozhodnutí o registraci zprostředkovatele v tuzemsku správce daně přidělí 

namísto daňového identifikačního čísla daňové evidenční číslo zprostředkovatele pro 

účely dovozního režimu. 

 (4) Na daňové evidenční číslo se přiměřeně použijí ustanovení o daňovém 

identifikačním čísle. 

§ 110x  

Změna registrace na žádost  

(1) Správce daně změní rozhodnutím registraci zprostředkovatele na základě 

oznámení o změně registračních údajů, ve kterém zprostředkovatel žádá o změnu 

registrace spočívající v doplnění osoby uskutečňující vybraná plnění do jeho registrace 

nebo ve vynětí pověřující osoby z této registrace, k poslednímu dni zdaňovacího období, 

který následuje nejdříve 15 dnů po podání tohoto oznámení. 

(2) V rozhodnutí o změně registrace zprostředkovatele správce daně přidělí 

každé osobě uskutečňující vybraná plnění doplněné do registrace zprostředkovatele 

daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu. 
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§ 110y 

Změna registrace z moci úřední 

 (1) Správce daně rozhodne z moci úřední o změně registrace zprostředkovatele 

spočívající ve vynětí pověřující osoby z registrace zprostředkovatele, pouze pokud  

a) zprostředkovatel oznámí, že pověřující osoba přestala uskutečňovat vybraná plnění 

v dovozním režimu,  

b) pověřující osoba po dobu 2 let neuskuteční vybrané plnění v dovozním režimu, 

c) pověřující osoba nesplňuje některou z podmínek použití dovozního režimu 

v tuzemsku, na jejichž základě byla uvedena v registraci zprostředkovatele, 

d) pověřující osoba soustavně porušuje povinnosti vztahující se ke správě daně 

ve zvláštním režimu jednoho správního místa, nebo  

e) zprostředkovatel oznámí, že již není pověřující osobou pověřen, aby plnil povinnosti 

vyplývající z použití dovozního režimu jejím jménem a na její účet. 

 (2) Pověřující osoba přestane být uvedena v registraci zprostředkovatele 

a) k poslednímu dni zdaňovacího období, v němž bylo rozhodnutí o změně registrace 

vydáno, nebo 

b) ke dni, ve kterém je vydáno rozhodnutí o změně registrace z důvodu soustavného 

porušování povinností vztahujících se ke správě daně ve zvláštním režimu jednoho 

správního místa. 

§ 110z 

Zrušení registrace na žádost  

 Správce daně zruší registraci zprostředkovatele na základě oznámení o změně 

registračních údajů, ve kterém zprostředkovatel žádá o zrušení registrace, k poslednímu 

dni zdaňovacího období, který následuje nejdříve 15 dnů po podání této žádosti. 

§ 110za  

Zrušení registrace z moci úřední  

 (1) Správce daně zruší registraci zprostředkovatele z moci úřední, pouze pokud 

zprostředkovatel   

a) po dobu 2 po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí neměl ve své registraci uvedenou 

žádnou pověřující osobu, 

b) nesplňuje některou z podmínek, na jejichž základě byl jako zprostředkovatel 

registrován, nebo  

c) soustavně porušuje povinnosti zprostředkovatele vztahující se ke správě daně 

v dovozním režimu v tuzemsku. 

 (2) Registrace zprostředkovatele je zrušena   

a) k poslednímu dni zdaňovacího období, v němž bylo rozhodnutí o zrušení registrace 

vydáno, 

b) ke dni, ve kterém zprostředkovatel přestal splňovat některou z podmínek, na jejichž 

základě byl jako zprostředkovatel registrován, tím, že přemístil sídlo z tuzemska nebo 

přestal mít v tuzemsku provozovnu, nebo 
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c) ke dni, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o zrušení registrace z důvodu soustavného 

porušování povinností vztahujících se ke správě daně v dovozním režimu. 

Pododdíl 5 

Daňové přiznání a placení daně  

§ 110zb  

Zdaňovací období   

 Zdaňovacím obdobím je pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa   

a) kalendářní čtvrtletí v případě režimu mimo Evropskou unii a režimu Evropské unie,  

b) kalendářní měsíc v případě dovozního režimu. 

§ 110zc 

Daňové přiznání  

 (1) Uživatel je povinen podat daňové přiznání do konce kalendářního měsíce 

následujícího po skončení zdaňovacího období, a to i v případě, že za příslušné 

zdaňovací období neuskutečnil vybrané plnění.   

  (2) Připadne-li poslední den lhůty podle odstavce 1 na sobotu, neděli nebo 

svátek, je posledním dnem lhůty tento den.  

§ 110zd 

Dodatečné daňové přiznání 

(1) Pokud uživatel zjistí, že daň má být vyšší, nebo nižší než poslední známá daň, 

a je povinen provést opravu daně, nebo využije svého oprávnění provést opravu daně, 

uvede ji nejpozději v dodatečném daňovém přiznání, které je součástí daňového 

přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uživatel dozvěděl o skutečnostech 

rozhodných pro tuto opravu; důvody pro uvedení opravy daně a den zjištění rozdílu 

oproti poslední známé dani se neuvádí. 

(2) Podání dodatečného daňového přiznání z jiných důvodů, než jsou důvody 

podle odstavce 1, není přípustné. 

(3) Opravu daně podle odstavce 1 nelze v dodatečném daňovém přiznání uvést po 

uplynutí lhůty pro opravu daně ve státě identifikace, která činí 3 roky; lhůta pro opravu 

daně počne běžet dnem, ve kterém uplynula lhůta pro podání původního daňového 

přiznání. 

(4) Připadne-li poslední den lhůty pro opravu daně ve státě identifikace na 

sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty tento den. 

(5) Daň dodatečně tvrzená uživatelem je splatná v náhradní lhůtě splatnosti, 

která je shodná s lhůtou pro podání daňového přiznání, ve kterém uživatel uvedl 

příslušnou opravu daně. 
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§ 110ze  

Vyčíslení daně 

 (1) Daň se vyčíslí v eurech s přesností na 2 desetinná místa bez zaokrouhlování. 

(2) Pro účely vyčíslení daně v eurech se pro přepočet použije směnný kurz 

a) Evropské centrální banky zveřejněný pro  

1. poslední den zdaňovacího období, nebo 

2. nejbližší následující den, pokud pro poslední den zdaňovacího období není kurz 

zveřejněn, nebo  

b) použitý u původního plnění v případě vyčíslení daně, pokud jde o podání dodatečného 

daňového přiznání. 

§ 110zf 

Předepsání a stanovení daně  

 Správce daně na základě podaného daňového přiznání nebo dodatečného 

daňového přiznání předepíše do evidence daní výši tvrzené daně nebo rozdílu a daň 

nestanoví. 

§ 110zg 

Postoupení daňového přiznání a platby  

 Správce daně postoupí správci daně státu spotřeby v odpovídajícím rozsahu  

a) údaje z podaného daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání a  

b) poukázanou platbu nejvýše do výše tvrzené daně.  

§ 110zh  

Platba bez dostatečného označení  

 Pokud uživatel neuvede, na kterou daň je platba určena, nebo neoznačí platbu 

referenčním číslem příslušného daňového přiznání, použijí se obdobně ustanovení 

daňového řádu o platbách vykonaných bez dostatečného označení daně. Neodpoví-li 

uživatel ve lhůtě stanovené správcem daně, vrátí mu správce daně tuto platbu. 

Oddíl 4  

Zvláštní ustanovení o správě  daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa 

v tuzemsku jako státě spotřeby  

§ 110zi  

Základní ustanovení  

 (1) Povinnosti vztahující se ke správě daně ve zvláštním režimu jednoho 

správního místa plní prostřednictvím správce daně státu identifikace 

a) osoba uskutečňující vybraná plnění, která je registrována ve zvláštním režimu 

jednoho správního místa a uskutečňuje vybraná plnění s místem plnění v tuzemsku, 
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b) zprostředkovatel, který je registrován v dovozním režimu a plní povinnosti 

vyplývající z uskutečnění vybraných plnění s místem plnění v tuzemsku. 

 (2) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel podle odstavce 1 

jsou povinni plnit povinnosti podle odstavce 1, s výjimkou podání činěných 

prostřednictvím elektronického portálu, vůči správci daně v tuzemsku jako státu 

spotřeby od okamžiku, kdy vůči nim tento správce daně učiní úkon za účelem stanovení, 

vybírání, zajištění nebo vymáhání daně, při němž těmto osobám oznámí vznik této 

povinnosti.  

  (3) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel podle odstavce 1 

jsou daňovými subjekty. 

§ 110zj 

Postup k odstranění pochybností 

(1) Výzva k odstranění pochybností u daňového přiznání nebo dodatečného 

daňového přiznání nezahajuje doměřovací řízení z moci úřední. Nevyhoví-li osoba 

uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel této výzvě nebo nepodají-li ve lhůtě 

uvedené ve výzvě dodatečné daňové přiznání, je doměřovací řízení zahájeno uplynutím 

této lhůty. 

(2) Lhůta podle odstavce 1 nesmí být, a to ani v důsledku jejího prodloužení, delší 

než lhůta, ve které jsou osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel 

povinni uvést opravu daně v dodatečném daňovém přiznání. 

(3) Nedošlo-li k odstranění pochybností u daňového přiznání nebo dodatečného 

daňového přiznání, k němuž byla vydána výzva k odstranění pochybností podle odstavce 

1, a nedošlo-li dosud k zahájení doměřovacího řízení, je doměřovací řízení zahájeno 

sdělením výsledku postupu k odstranění pochybností. Správce daně o této skutečnosti 

osobu uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatele vyrozumí v rámci tohoto 

sdělení. 

(4) Došlo-li k odstranění pochybností u daňového přiznání nebo dodatečného 

daňového přiznání, k němuž byla vydána výzva k odstranění pochybností podle odstavce 

1, aniž by bylo podáno dodatečné daňové přiznání, sdělí správce daně tento výsledek 

osobě uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovateli. 

§ 110zk  

 Předepsání daně  

 Správce daně předepíše poslední známou daň do evidence daní. 

§ 110zl 

Samovyměření a samodoměření daně  

 (1) Daň tvrzená osobou uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatelem, 

kteří jsou registrováni ve zvláštním režimu jednoho správního místa, v daňovém 

přiznání se považuje za vyměřenou dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, 
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a to ve výši v něm tvrzené.  

 (2) V případě, že osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel, 

kteří jsou registrováni ve zvláštním režimu jednoho správního místa, nepodají daňové 

přiznání v zákonem stanovené lhůtě, považuje se daň za tvrzenou ve výši 0 EUR. 

 (3) Daň tvrzená osobou uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatelem, 

kteří jsou registrováni ve zvláštním režimu jednoho správního místa, v dodatečném 

daňovém přiznání se považuje za doměřenou dnem podání dodatečného daňového 

přiznání, a to ve výši tvrzeného rozdílu oproti poslední známé dani. 

 (4) Pokud je daň tvrzená v 

a) daňovém přiznání nižší než nula, považuje se daň za tvrzenou ve výši 0 EUR, 

b) dodatečném daňovém přiznání ve výši, v důsledku které by daň za původní zdaňovací 

období měla být nižší než nula, odstavec 3 se nepoužije. 

§ 110zm 

Oprava základu daně a výše daně 

 (1) Při opravě základu daně postupují osoba uskutečňující vybraná plnění nebo 

zprostředkovatel obdobně podle § 42 odst. 1, 2, 4, 5 a 7 až 9.  

 (2) Pokud osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel využijí 

svého oprávnění provést opravu výše daně, postupují obdobně podle § 43 odst. 1 až 4. 

§ 110zn 

Zvláštní ustanovení o doměření daně z moci úřední 

K doměření daně z moci úřední může dojít také, pokud správce daně zjistí 

na základě postupu k odstranění pochybností, že poslední známá daň není ve správné 

výši. 

§ 110zo 

Výzva k podání dodatečného daňového přiznání 

 Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel jsou povinni na 

základě výzvy k podání dodatečného daňového přiznání podat toto dodatečné daňové 

přiznání nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve 

kterém je jim tato výzva oznámena. Tuto lhůtu nelze prodloužit. 

§ 110zp  

Podání dodatečného daňového přiznání správci daně státu spotřeby  

(1) Po uplynutí lhůty pro opravu daně ve státě identifikace uvedou osoba 

uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel opravy daně v samostatném 

dodatečném daňovém přiznání; v tomto dodatečném daňovém přiznání se uvádí 

i důvody pro uvedení opravy daně a den zjištění rozdílu oproti poslední známé dani. 
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(2) Dodatečné daňové přiznání podle odstavce 1 není formulářovým podáním. 

(3) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel činí podání podle 

odstavce 1 vůči správci daně státu spotřeby; § 110o odst. 1 se nepoužije. 

(4) Dodatečné daňové přiznání není přípustné podat po uplynutí 9 let od počátku 

běhu lhůty pro stanovení daně. 

§ 110zq 

Pořadí úhrady daně  

 Platba se použije přednostně na úhradu daně tvrzené v daňovém přiznání, jehož 

referenčním číslem je tato platba označena. 

§ 110zr  

Placení daně státu spotřeby  

 Daň lze uhradit i přeplatkem na jiné dani.  

§ 110zs 

Příslušenství daně  

 (1) Úroky a penále vznikají v eurech s přesností na 2 desetinná místa bez 

zaokrouhlování.  

 (2) Za nepodání daňového přiznání nevzniká daňovému subjektu povinnost 

uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.  

 (3) Úrok z prodlení se nepředepíše, nepřesáhne-li částku 40 EUR. 

 (4) Úrok z posečkané částky se nepředepíše, nepřesahuje-li 40 EUR.  

 (5) V případě režimu mimo Evropskou unii a režimu Evropské unie  úrok 

z prodlení nevzniká po dobu zdaňovacího období, za které se podává daňové přiznání, 

od něhož je odvozena náhradní lhůta splatnosti daně. 

(6) Správce daně může na základě posouzení rozsahu součinnosti daňového 

subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední prominout až 

100 % penále. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu. 

§ 110zt  

Vymáhání daně  

 (1) Při přepočtu nedoplatku na českou měnu nebo na eura pro účely vymáhání 

daně se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou platný pro den 

stanovení daně. Výsledná částka se zaokrouhlí na jednotky nahoru. 

 (2) Neuhrazená část nedoplatku zaniká, pokud  
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a) není nedoplatek plně uhrazen pouze v důsledku kurzového rozdílu a  

b) nepřesahuje 20 EUR. 

 (3) Přeplatek vzniklý pouze v důsledku kurzového rozdílu, který nepřesahuje 20 

EUR, zaniká. 

§ 110zu 

Insolvenční řízení 

Na zdaňovací období a lhůtu pro podání daňového přiznání se nepoužijí zvláštní 

ustanovení o insolvenčním řízení. 

Oddíl 5 

Správa daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa 

§ 110zv 

Postup po zrušení registrace v dovozním režimu nebo vynětí pověřující osoby 

z registrace zprostředkovatele  

Přidělené daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu lze po dobu 

2 měsíců ode dne zrušení registrace osoby uskutečňující vybraná plnění nebo 

zprostředkovatele anebo ode dne změny registrace zprostředkovatele spočívající 

ve vynětí pověřující osoby z registrace zprostředkovatele používat pro dovoz zboží, které 

bylo dodáno přede dnem zrušení nebo změny registrace, pokud je tento dovoz zboží 

vybraným plněním; to neplatí, pokud zrušení nebo změna registrace byly provedeny 

z důvodu soustavného porušování povinností vztahujících se ke správě daně v dovozním 

režimu. 

§ 110zw 

Oprava daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa 

Na opravu daně, která nebyla uvedena nejpozději v dodatečném daňovém 

přiznání, které je součástí daňového přiznání za poslední zdaňovací období registrace 

ve zvláštním režimu jednoho správního místa, se použije § 110zp obdobně. 

§ 110zx 

Placení daně nezaplacené zprostředkovatelem  

Osoba uskutečňující vybraná plnění, která byla uvedena v registraci 

zprostředkovatele, je povinna zaplatit daň z vybraného plnění, které uskutečnila 

a na které byl použit zvláštní režim jednoho správního místa, pokud 

a) byla registrace zprostředkovatele zrušena a 

b) tato daň nebyla zprostředkovatelem ani při vymáhání zaplacena, nebo je zřejmé, 

že by její vymáhání bylo prokazatelně bezvýsledné. 

§ 110zy 

Zvláštní ustanovení o daňových povinnostech zprostředkovatele  

(1) Daňové povinnosti zprostředkovatele týkající se vybraných plnění 

uskutečněných pověřující osobou nezanikají smrtí nebo zánikem zprostředkovatele. 
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(2) Daňové povinnosti podle odstavce 1 vzniklé ode dne skončení řízení 

o pozůstalosti zprostředkovatele, nebo ode dne zániku zprostředkovatele plní osoba, 

která uskutečnila vybraná plnění podle odstavce 1, s výjimkou daňových povinností 

zprostředkovatele, který je právnickou osobou s právním nástupcem; tyto povinnosti 

plní právní nástupce. 

1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 

Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách 

neobchodní povahy ze třetích zemí od daní. 

Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně 

z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě 

vrácení daně, ale v jiném členském státě. 

Třináctá směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících 

se daní z obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území 

Společenství. 

Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde 

o místo poskytnutí služby. 

Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněním uvnitř Společenství. 

Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené 

sazby daně z přidané hodnoty. 

Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému 

daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem. 

Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) 

směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty 

při konečném dovozu. 

Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 

2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. 

Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému 

daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti 

ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů. 

Směrnice Rady 2010/66/EU ze dne 14. října 2010, kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví 

prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným 

k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě. 

Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace. 

Směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, 

pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte. 

Směrnice Rady 2013/42/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. 

Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové 

povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů. 

Směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud 

jde o zacházení s poukazy.   

Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 

2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji 

zboží na dálku. 
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Směrnice Rady (EU) 2018/1910 ze dne 4. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde 

o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými 

státy. 

Směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, 

pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do 

územní působnosti směrnice 2008/118/ES. 

Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud 

jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží. 

*** 

76) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 ze dne 13. prosince 2019, kterým se zavádí pracovní 

program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení 

do provozu. 

K části druhé návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 70  

Zmocňovací ustanovení 

 (1) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou 

a) doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní, daňové a statistické účely, 

b) náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona 

upravujícího daň z přidané hodnoty, 

b) c)náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle 

mezinárodní smlouvy, 

c) d)náležitosti a vzor záruční listiny a záručního dokladu pro zajištění cla mimo celní režim 

tranzitu, 

d) e)náležitosti a vzor záruční listiny pro účely zajištění cla celním zástupcem, který jedná na 

základě přímého zastoupení, 

e) f)náležitosti a vzor osvědčení uživatele souborné jistoty a náležitosti a vzor osvědčení 

dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu, 

f) g)paušální náklady řízení ve věci závazné informace podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie1) a 

g) h)podmínky, za kterých se celní řízení provádí mimo prostor správce cla nebo celní prostor 

anebo mimo úřední hodiny správce cla pro veřejnost, a způsob určení výše nákladů za toto 

provedení. 

 (2) Vláda stanoví nařízením 

a) okruh vykazovaných údajů a náležitosti dokladu pro statistické účely podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie1), 

b) vzor dokladu pro statistické účely podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) 

v případě vykazování údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými 

členskými státy Evropské unie, pokud jsou tyto údaje vykazovány v listinné podobě, a 

c) postup a prahy pro vykazování údajů a způsob vykazování opravených nebo chybějících 

údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské 
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unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPJFBFPC)


