
(platí od 1. 73. 2017 do 30. 126. 2017)

235/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 1. dubna 2004
o dani z přidané hodnoty

ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb.,
zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.

109/2006 Sb.
zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.

296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.,
zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009

Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb.,
zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011

Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb.,
zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb.,

zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb.,
zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., nálezu

Ústavního soudu č. 40/2017 Sb., zákona č. 33/2017 Sb.. a zákona č. 17033/2017 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 4
Vymezení základních pojmů

 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a)      úplatou  částka  v  peněžních  prostředcích  nebo  hodnota  nepeněžitého  plnění,  které  jsou  poskytnuty  v
souvislosti s předmětem daně,

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,

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, která nemá na území Evropské unie sídlo ani místo pobytu,

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; máli 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)      dotací  k  ceně  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,

l)        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,

m)  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,

n)   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.

(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 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  určené  k  provozu  na  pozemních  komunikacích  s  obsahem  válců  větším  než  48

cm3nebo 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, kterésouhrn majetkových  hodnot,  který  slouží  nebo  je  určen  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 příjmů 7c); hmotný majetek přenechaný k užití na základě
smlouvy,  pokud  je  ujednáno,  že  vlastnické  právo  k  užívanému  hmotnému  majetku  bude  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 příjmů 7c),

3.    pozemkem,  který  je  dlouhodobým  hmotným  majetkem  podle  právních  předpisů  upravujících  účetnictví  7d);
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

 



(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 4a
Obrat

 
(1)  Obratem  se  pro  účely  tohoto  zákona  rozumí  souhrn  úplat  bez  daně,  včetně  dotace  k  ceně,  které  osobě

povinné  k  dani  náleží  za  uskutečněná  plnění,  kterými  jsou  dodání  zboží  a  poskytnutí  služby,  s  místem  plnění  v
tuzemsku, jdeli o úplaty za

a)   zdanitelné plnění,

b)   plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo

c)      plnění  osvobozené  od  daně  bez  nároku  na  odpočet  daně  podle  §  54  až  56a,  jestliže  nejsou  doplňkovou
činností uskutečňovanou příležitostně.

(2) Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.
(3) Do obratu osoby povinné k dani, která  je společníkem společnosti, v  jejímž rámci se uskutečňuje plnění s

nárokem na odpočet daně, se zahrnuje obrat dosahovaný

a)   touto osobou samostatně mimo společnost a

b)   celou společností.
 

§ 4b
Zvláštní ustanovení

 
(1)  Pro  účely  tohoto  zákona  se  ustanovení  o  obchodním  závodu  použijí  i  na  část  obchodního  závodu  tvořící

samostatnou organizační složku.
(2)  Pro  účely  tohoto  zákona  se  na  svěřenský  fond,  podílový  fond,  podfond  investičního  fondu  a  organizační

složku státu, která je účetní jednotkou, hledí jako na právnickou osobu.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
 

HLAVA II
 

UPLATŇOVÁNÍ DANĚ
 

Díl 1

Daňové subjekty

 
§ 5

Osoby povinné k dani

 

(1) Osoba povinná k dani  je  fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti,
pokud tento zákon nestanoví v § 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo
zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.

(2) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců,
obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané
podle  zvláštních  právních  předpisů,  zejména  nezávislé  činnosti  vědecké,  literární,  umělecké,  vychovatelské  nebo
učitelů,  jakož  i nezávislé činnosti  lékařů, právníků,  inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou
činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek
využíván soustavně. Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob,
kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které  jsou zdaňovány  jako příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního
právního předpisu 6).



(3) Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a  jeho

městské  části  a  právnické  osoby  založené  nebo  zřízené  zvláštním  právním  předpisem  nebo  na  základě  zvláštního

právního předpisu
 7a)

 se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v

případě, kdy za výkon  těchto působností vybírají úplatu
 7b)

. Pokud však uskutečňováním některých z  těchto výkonů

došlo  podle  rozhodnutí  příslušného  orgánu  k  výraznému  narušení  hospodářské  soutěže,  považuje  se,  pokud  jde  o

tento výkon, za osobu povinnou k dani, a to ode dne nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. Osoba podle věty první

se však vždy považuje za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňuje činnosti uvedené v příloze č. 1.

(4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje hlavní město Praha a každá jeho městská část.

(5) Provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání ze zákona
 29)

 se ve vztahu k činnosti  jimi prováděného

rozhlasového a televizního vysílání vždy považují za osoby povinné k dani uskutečňující ekonomickou činnost, a to i

v případě, kdy jim za tuto činnost nenáleží úplata.

 

Skupina
§ 5a

 

(1)  Skupinou  se  pro  účely  tohoto  zákona  rozumí  skupina  spojených  osob  se  sídlem  nebo  provozovnou  v

tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle § 95a. Pokud mají osoby, které jsou součástí skupiny (dále

jen "členové skupiny") sídlo nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Skupina se

považuje  za  samostatnou  osobu  povinnou  k  dani.  Každá  osoba  může  být  členem  pouze  jedné  skupiny  a  člen

skupiny nesmí být současně společníkem společnosti.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5c

 

(1) Práva a povinnosti vyplývající z  tohoto zákona osobám, které se staly členy skupiny, přecházejí na skupinu

dnem registrace skupiny.

(2)  Práva  a  povinnosti  vyplývající  z  tohoto  zákona  osobě,  která  přistoupila  ke  skupině,  přecházejí  na  skupinu

dnem přistoupení této osoby.

(3) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona skupině přecházejí na osoby, které jsou členy skupiny ke dni

zrušení registrace skupiny, dnem následujícím po dni  jejího zrušení, a to v rozsahu, v  jakém se vztahují k plněním

uskutečněným nebo přijatým  jednotlivými  členy  skupiny. Nelzeli  takto přechod práv a povinností  stanovit,  určí  při

zrušení registrace skupiny rozsah, v jakém tyto práva a povinnosti přecházejí, členové skupiny dohodou.

(4)  Práva  a  povinnosti  vyplývající  z  tohoto  zákona  skupině  přecházejí  na  osobu,  jejíž  členství  ve  skupině  je

zrušeno,  dnem  následujícím  po  dni  zrušení  jejího  členství,  a  to  v  rozsahu,  v  jakém  se  vztahují  k  plněním

uskutečněným nebo přijatým touto osobou. Nelzeli takto přechod práv a povinností stanovit, určí při zrušení členství

této  osoby  rozsah,  v  jakém  tyto  práva  a  povinnosti  přecházejí,  skupina  a  člen  skupiny,  jehož  členství  je  rušeno,

dohodou.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 6a

zrušen zákonem č. 170/2017 Sb.

 

Osoba povinná k dani, která

a)      je společníkem společnosti, v  jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně,  je plátcem ode

dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků, nestaneli se podle tohoto zákona plátcem dříve,

b)     se stane společníkem společnosti, v  jejímž  rámci uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně společně s

plátcem, je plátcem ode dne, kdy se stala společníkem.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 6d

 



Osoba  povinná  k  dani,  která  je  členem  skupiny  a  která  uskuteční  zdanitelné  plnění  dodání  zboží  nebo

poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko, s výjimkou plnění, u kterých je

povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto plnění.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 10

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci
 

(1) Místem plnění  při  poskytnutí  služby  vztahující  se  k nemovité  věci,  včetně  služby  znalce,  odhadce a  realitní

kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovité věci a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací,

jako jsou zejména služby architekta a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitá věc nachází.

(2)  Službou  vztahující  se  k  nemovité  věci  se  pro  účely  stanovení  místa  plnění  rozumí  služba,  která  má

dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se

stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty
 7e)

.

(3(2)  Místem  plnění  při  poskytnutí  služby  vztahující  se  k  právu  stavby  je  místo,  kde  se  nachází  pozemek

zatížený právem stavby.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Oddíl 3

Stanovení místa plnění při pořízení zboží

z jiného členského státu

 

§ 11

Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu
 

(1)  Za  místo  plnění  při  pořízení  zboží  z  jiného  členského  státu  se  považuje  místo,  kde  se  zboží  nachází  po

ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli.

(2) Za místo  plnění  při  pořízení  zboží  z  jiného  členského  státu  se považuje  členský  stát,  který  vydal  daňové

identifikační  číslo,  pod  nímžkteré  pořizovatel  poskytl  osobě  registrované  k  dani  v  jiném  členském  státě,  která mu

dodává  zboží  pořídil,  pokud  ukončení  odeslání  nebo  přepravy  zboží  je  v  členském  státě  odlišném  od  členského

státu,  který  vydal  toto  daňové  identifikační  číslo,  a  jestliže  pořizovatel  neprokáže,  že  pořízení  zboží  z  jiného

členského státu bylo předmětem daně v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží. Jeli místo plnění

stanoveno podle věty první v tuzemsku, pořizovatel nemá nárok na odpočet daně uplatněné při tomto pořízení zboží

z jiného členského . Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení odstavce 1.

(3) Pokud je však pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně podle odstavce 1 v členském státě

ukončení odeslání nebo přepravy zboží následně potom,  co bylo předmětem daně v  tuzemsku podle  odstavce  2,

protože daňové identifikační číslo, které pořizovatel poskytl osobě, která mu dodává zboží a která je registrovaná k

dani  v  jiném  členském  státě,  bylo  vydáno  v  tuzemsku,  je  pořizovatel  oprávněn  snížit  základ  daně  v  tuzemsku  o

základ daně, z kterého byla odvedena daň v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží. Pro snížení

základu daně platí obdobně § 42.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Díl 3
Vymezení plnění

 

§ 13

Dodání zboží
 

(1) Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.



(2) Dodáním zboží do jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží, které je skutečně
odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.

(3) Za dodání zboží se pro účely tohoto zákona považuje

a)   převod vlastnického práva k majetku za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze
zvláštního právního předpisu,

b)   dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu;
toto  dodání  zboží  se  považuje  za  samostatné  dodání  zboží  komitentem  nebo  třetí  osobou  komisionáři  a
samostatné dodání zboží komisionářem třetí osobě nebo komitentovi,

c)      předání  dovezeného  zboží,  které  je  ve  vlastnictví  osoby  z  třetí  země  a  po  propuštění  do  celního  režimu
volného oběhu je předáno další osobě v tuzemsku beze změny vlastnického vztahu,

d)      přenechání  zboží  vlastníkem  k  užití  na  základě  smlouvy,  pokud  je  ujednáno,  že  vlastník  užívaného  zboží
převede vlastnické právo k užívanému zboží bude převedenoněmu na jeho uživatele.
(4) Za dodání zboží za úplatu se také považuje

a)   použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce,

b)   uvedení do stavu způsobilého k užívání 74) dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, pokud plátce
použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 6,

c)   vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžité podobě
ve hmotném majetku, 2) pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně,

d)   při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti bezúplatné přenechání
1.  zboží, které je ve vlastnictví daného společníka, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku,
2.    toho, co by společník získal při  zániku společnosti nebo při  zániku členství  v nepeněžité podobě ve hmotném

majetku, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku,

e)   vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace ve hmotném majetku, pokud vkladatel při  nabytí majetku
uplatnil  u něj nebo u  jeho části  odpočet daně,  s  výjimkou vložení hmotného majetku,  který  je  součástí  vkladu
obchodního  závodu;  vkladatel  i  nabyvatel  v  takovém  případě  odpovídají  za  splnění  povinnosti  přiznat  daň
společně a nerozdílně,

e)f)       dodání  vratného obalu spolu se zbožím v  tuzemsku plátcem, který uvádí  vratné obaly  spolu se zbožím na
trh10a),  jestliže  vratný  obal  stejného  druhu  nebyl  tomuto  plátci  vrácen  k  poslednímu  dni  příslušného  účetního
období 7d) daného plátce nebo k poslednímu dni příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví.
Pro  účely  tohoto  zákona  jsou  za  vratné  obaly  stejného  druhu  považovány  také  vratné  obaly  se  shodnou  výší
zvláštní peněžní částky účtované při dodání vratného obalu spolu se zbožím. Toto ustanovení se nevztahuje na
dodání vratných obalů spolu se zbožím, u kterého by se uplatnilo osvobození od daně podle § 63.
(5) Použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce se pro

účely  tohoto  zákona  rozumí  trvalé  použití  obchodního  majetku  plátcem  pro  jeho  osobní  spotřebu  nebo  jeho
zaměstnanců, trvalé použití pro jiné účely než související s uskutečňováním jeho ekonomických činností, a poskytnutí
obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.

(6) Za dodání zboží za úplatu se pro účely tohoto zákona považuje také přemístění obchodního majetku plátcem
do  jiného  členského  státu.  Přemístěním  obchodního  majetku  se  pro  účely  tohoto  zákona  rozumí  odeslání  nebo
přeprava majetku  tímto  plátcem nebo  jím  zmocněnou  třetí  osobou  z  tuzemska do  jiného  členského  státu  pro  účely
uskutečňování jeho ekonomických činností v jiném členském státě. Za dodání zboží do jiného členského státu plátcem
se pro účely  tohoto zákona považuje  také přemístění zboží, které bylo pořízeno  tímto plátcem podle § 16 odst. 4, z
tuzemska do jiného členského státu.

(7)  Za  přemístění  obchodního  majetku  z  tuzemska  do  jiného  členského  státu  se  pro  účely  tohoto  zákona
nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro účely

a)   dodání zboží s instalací nebo montáží,

b)   zasílání zboží,

c)   dodání zboží plátcem na palubě lodí, letadel nebo vlaků během přepravy osob podle § 7 odst. 4,

d)      dodání  zboží plátcem v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, pokud  je dodání  zboží  v
tomto členském státě osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně,

e)   vývozu zboží plátcem, pokud je zboží propuštěno do celního režimu vývozu,

f)    poskytnutí služby pro plátce, zahrnující práce na zboží fyzicky uskutečněné v členském státě, ve kterém je
ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínky, že zboží po provedení prací je vráceno zpět plátci do
tuzemska, ze kterého bylo původně odesláno nebo přepraveno,

g)     přechodného užití zboží v členském státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy zboží, pro účely
poskytnutí služby plátcem,



h)   přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území jiného členského státu, ve kterém by se
na dovoz stejného zboží ze třetí země pro přechodné užití vztahoval celní režim dočasného použití s plným
osvobozením od cla, nebo

i)    dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
(8) Neníli nadále plněna některá z podmínek, které jsou předpokladem pro postup podle odstavce 7, považuje

se  zboží  za  přemístěné  z  tuzemska  do  jiného  členského  státu.  V  takovém  případě  se  má  za  to,  že  přemístění
nastává v okamžiku, kdy dotčená podmínka přestane být plněna.

(9(8) Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14
Poskytnutí služby

 
(1)  Poskytnutím  služby  se  pro  účely  tohoto  zákona  rozumí  všechny  činnosti,  které  nejsou  dodáním  zboží.

Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí také

a)   pozbytí nehmotné věci,

b)   přenechání zboží k užití jinému,

c)   vznik a zánik věcného břemene,

d)   zavázání se k povinnosti zdržet se určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo situaci.
(2) Za poskytnutí služby se pro účely tohoto zákona považuje

a)   poskytnutí služby za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního
předpisu,

b)   poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného
typu; tato služba se považuje za samostatné poskytnutí služby komitentem nebo třetí osobou komisionáři a
samostatné poskytnutí služby komisionářem třetí osobě nebo komitentovi.

(3) Za poskytnutí služby za úplatu se pro účely tohoto zákona také považuje

a)   poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce,

b)   vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžité podobě
v nehmotném majetku, 2) pokud byl u majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně,

c)   při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti bezúplatné přenechání
1.    nehmotného  majetku,  který  je  ve  vlastnictví  daného  společníka,  do  vlastnictví  jiného  společníka  nebo  do

společného majetku,
2.    toho, co by společník získal při zániku společnosti nebo při zániku členství v nepeněžité podobě v nehmotném

majetku, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku,

d)   vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace v nehmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku
uplatnil  u  něj  nebo  u  jeho  části  odpočet  daně,  s  výjimkou  vkladu  obchodního  závodu;  vkladatel  i  nabyvatel  v
takovém případě odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 15
zrušen zákonem č. 489/2009 Sb.

 
 

§ 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, která není osvobozenou osobou, pokud je
zboží odesláno nebo přepraveno z tohoto jiného členského státu do členského státu od něj odlišného



 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 20a
Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží

a poskytnutí služby
 

(1)  Povinnost  přiznat  daň  při  dodání  zboží  nebo  poskytnutí  služby  vzniká  ke  dni  uskutečnění  zdanitelného
plnění.

(2) Jeli před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke
dni přijetí úplaty. To neplatí, neníli zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.

(3) Dodání  zboží  nebo  poskytnutí  služby  je  pro  účely  tohoto  zákona  známo  dostatečně  určitě,  jsouli  známy
alespoň tyto údaje:

a)   zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,

b)   sazba daně v případě zdanitelného plnění a

c)   místo plnění.
 

Díl 4
Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit

 
§ 21

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň
při dodání zboží a poskytnutí služby

 
(1 

(1) Daň je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu
dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve
kterém mu vznikla povinnost přiznat daň.

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

a)   dnem dodání podle § 13 odst. 11 při prodeji podle kupní smlouvy,

bb)   dnem převzetí v ostatních případech,

c)   dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě podle zvláštního právního předpisu 16), nebo

cd)   dnem přenechání zboží k užívání podle § 13 odst. 3 písm. d).
(23)  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. d) se zdanitelné
plnění považuje za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání.

(34) Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné

a)      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.,

(4b)      dnem uvedeným  ve  smlouvě,  ke  kterému  dochází  k  pozbytí  nehmotné  věci  nebo  přenechání  zboží  k  užití
jinému; pokud je sjednán způsob stanovení úplaty a k uvedenému dni není známa její výše, zdanitelné plnění se
považuje za uskutečněné ke dni přijetí úplaty.
(5) V ostatních případech se zdanitelné plnění 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 použití majetku nebo využití  služby při  použití  hmotného majetku nebo poskytnutí  služby pro účely
nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce,



d)   dnem uvedení do stavu způsobilého k užívání
 74)

 při plnění vymezeném v § 13 odst. 4 písm. b),

e)   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 23,

f)        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 odstavce 24,

g)   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, nebo

h)      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,

(56)  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.

(67) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm.  f)  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, za podmínek uvedených v § 13

odst. 4 písm. .f).

(78) 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 45 písm. a), a dnem uskutečnění zdanitelného plnění je ten

den, který nastane dříve.

(8) Jeli  poskytováno zdanitelné(9) U opakovaných plnění s místem plnění  v  tuzemsku po dobu delší  než 12

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

následujícího po kalendářním roce, zdaňovacího období. Opakovaným plněním se rozumí uskutečnění zdanitelných

plnění  ve  kterém  bylo  poskytování  tohotosjednaných  lhůtách  během  zdaňovacího  období,  přičemž  se  v  rámci

smlouvy jedná o plnění započato. Toto ustanovení se nepoužije v případech podle odstavce zbožím stejného druhu,

které je navzájem zastupitelné nebo službou stejné povahy.4 písm. b).

(910) Pro stanovení dne uskutečnění plnění u plnění osvobozených od daně platí odstavce 12 až 89 obdobně.

U nájmu nemovité  věci  osvobozeného od daně bez nároku na odpočet  daně se považuje plnění  za uskutečněné

nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

 

§ 22

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň
Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném

 

(1) Daň na výstupu při dodání zboží do jiného členského státu, na které se nevztahuje osvobození od daně s

nárokem  na  odpočet  daně,  je  plátce  povinen  přiznat  ke  dni  uskutečnění  zdanitelného  plnění  nebo  ke  dni  přijetí

úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.

 

(2) Den uskutečnění zdanitelného plnění se při dodání zboží do jiného členského státu podle odstavce 1 stanoví

podle  §  21.  Daň  je  plátce  povinen  uvést  do  daňového  přiznání  za  zdaňovací  období,  kdy  mu  vznikla  povinnost

přiznat daň.

(3) Při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet

daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění  tohoto dodání k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v

němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Pokud však byl daňový doklad vystaven před

patnáctým  dnem  měsíce,  který  následuje  po  měsíci,  v  němž  bylo  zboží  odesláno  nebo  přepraveno  do  jiného

členského státu, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání ke dni vystavení daňového dokladu.

(4) Dodání zboží do jiného členského státu podle odstavce 3 je plátce povinen uvést do daňového přiznání za

zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat dodání zboží do jiného členského státu.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 24



Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou
neusazenou v tuzemsku

dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku
 

(1) Při poskytnutí zdanitelného plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku osobou
neusazenou  v  tuzemsku,  jeli  osobou  povinnouPovinnost  přiznat  daň  plátce  nebo  identifikovaná  osoba,  kterým  je
dané plnění poskytnuto, vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

(2) Zdanitelné plnění podle odstavce 1 se považuje za uskutečněné

a)   dnem uskutečnění plnění stanoveným podle § 21, nebo

b)   při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 dnem poskytnutí této služby.
(3) Jeli před uskutečněním zdanitelného plnění podle odstavce 1 osobou neusazenou v tuzemsku vzniká plátci

nebo identifikované osobě, kterým je služba poskytnuta úplata, vzniká povinnost přiznat daň z poskytnuté částky , ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.

(2) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby podle odstavce 1. V případech podle
§ 21 odst. 4 písm. . To neplatí, neníli b) a v § 21 odst. 5 až 9 se zdanitelné plnění ke dni poskytnutí úplaty známo
dostatečně určitě.

(4) Jeli poskytováno zdanitelné plnění podle odstavce 1 po dobu delší než 12 měsíců a během tohoto období
nedojde k poskytnutí úplaty s povinností přiznat daň, považuje se plnění za uskutečněné posledním dnem každého
kalendářního roku, pokud se jedná odnem uvedeným v těchto ustanoveních.

a)      poskytnutí  služby(3)  Pokud  je  osobou  neusazenou  v  tuzemsku  poskytována  služba  s  místem  plnění  v
tuzemsku podle § 9 odst. 1,1 po dobu delší než 12 kalendářních měsíců a během této doby nedojde k poskytnutí
úplaty, považuje se plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

b)  (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se obdobně vztahují i na dodání zboží s instalací nebo montáží,
c)   a dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
(5) Povinnost přiznat daň při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku vzniká

plátci, kterému je zboží dodáno, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to k tomu
dni, který nastane dříve.
 

§ 24a
Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zbožíposkytnutí služby

a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko
 

(1) Při poskytnutí služby nebo dodání zboží s místem plnění mimo tuzemsko vzniká povinnost přiznat plnění ke
dni uskutečnění tohoto plnění, pokud se jedná oplnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve,

a)   poskytnutí služby,

b)   dodání zboží s instalací nebo montáží,

c)   dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
(2) Plnění podle odstavce 1 se považuje za uskutečněné dnem

a)  plátci povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění stanoveným podle § 21,

b)  b)   identifikované osobě povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění při poskytnutí služby s místem plnění mimo
tuzemskov jiném členském státě podle § 9 odst. 1, nas výjimkou poskytnutí služby, které se vztahuje povinnost
podat souhrnné hlášeníje osvobozené od daně.
(3)  Jeli  před  uskutečněním plnění,  u  něhož  vznikla  povinnost  přiznat  plnění,  přijata  úplata,  vzniká  povinnost

přiznat plnění z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, neníli plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně
určitě.

(4) Jeli poskytováno plnění(2) Plnění se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby podle odstavce 1. V
případech podle § 21 odst. 5 písm. b) a v § 21 odst. 6 až 10 se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem
uvedeným v těchto ustanoveních.

(3) Pokud  je služba s místem plnění mimo  tuzemsko podle § 9 odst. 1, u níž mají plátce nebo  identifikovaná
osoba  povinnost  podat  souhrnné  hlášení  podle  §  102  odst.  1  písm.  d),  poskytována  po  dobu  delší  než
12 kalendářních měsíců a nedojde během tohoto období nedojde k přijetí úplaty s povinností přiznat plnění, považuje
se plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku, pokud se jedná o.

a)   poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1,(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se obdobně
vztahují i na které se vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení,



b)   dodání zboží s instalací nebo montáží,

c)   dodání zboží soustavami nebo sítěmi s místem plnění mimo tuzemsko.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 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 do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,

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, nebo

e)   uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4, s výjimkou § 13 odst. 4 písm. c) a d), nebo podle § 14 odst. 3, s výjimkou

§ 14 odst. 3 písm. c) a d).

(2) 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, jeli místo plnění v

členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, jeli

plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny, 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, jeli místo plnění ve třetí zemi, nebo

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

přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty.

(3) 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.

(4)  Daňový  doklad  musí  být  vystaven  do  15  dnů  ode  dne,  kdy  vznikla  povinnost  přiznat  daň,  nebo

přiznat uskutečnění plnění.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Oddíl 3

Náležitosti daňových dokladů

 

§ 29

Náležitosti daňového dokladu
 

(1) Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:

a)   označení osoby, která uskutečňuje plnění,

b)   daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,

c)   označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

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

e)   evidenční číslo daňového dokladu,



f)    rozsah a předmět plnění,

g)   den vystavení daňového dokladu,

h)   den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí
úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,

i)    jednotkovou cenu bez daně a slevu, neníli obsažena v jednotkové ceně,

j)    základ daně,

k)   sazbu daně,

l)    výši daně; tato daň se uvádí v české měně.
(2) Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje:

a)   odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící,
že plnění je od daně osvobozeno, jeli plnění osvobozeno od daně,

b)      "vystaveno  zákazníkem",  jeli  osoba,  pro  kterou  je  plnění  uskutečněno,  zmocněna  k  vystavení  daňového
dokladu,

c)   "daň odvede zákazník", jeli osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.
(3) Daňový doklad nemusí obsahovat tyto údaje:

a)   daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, neníli jí přiděleno,

b)      jednotkovou cenu bez daně a slevu, neníli obsažena v  jednotkové ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň
nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 32
Doklad o použití

 
(1) Doklad o použití je daňový doklad vystavený v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. a), b) a ef) nebo podle

§ 14 odst. 3 písm. a).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Díl 6
Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad

 
§ 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,
bez daně za toto zdanitelné plnění.

(2) Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté platby snížená
o daň.

(3) Základ daně také zahrnuje

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

b)   dotace k ceně,

c)      vedlejší  výdaje,  které  jsou  účtovány  osobě,  pro  kterou  je  uskutečňováno  zdanitelné  plnění,  při  jeho
uskutečnění,

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

e)   při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě nebo spojených s výstavbou,
změnou dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou 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 rozdíl ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění způsobem podle § 37 odst. 1.

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

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

(7)  Pokud  se  za  uskutečněná  plnění  stanoví  celková  cena  nebo  hodnota,  která  zahrnuje  dodání  zboží  nebo
poskytnutí služby, která  jsou zdanitelnými plněními, popřípadě plněními osvobozenými 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.

(8) 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.

(9) 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,  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.

(10) U zdanitelného plnění podle § 13 odst.  4 písm.  ef)  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 období 7d) 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
období  7d)  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.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 42
Oprava základu daně a oprava výše daně

 
(1) Plátce opraví základ daně a výši daně

a)   při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,

b)      při  snížení,  popřípadě při  zvýšení  základu daně podle  §  36 a  36a,  ke  kterému dojde po dni  uskutečnění
zdanitelného plnění,

c)   při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2,

d)   pokud nedojde k převodu vlastnického práva kedodání zboží na jeho uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d),

e)     při  vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni  jejího přijetí povinnost přiznat daň a  jestliže se zdanitelné
plnění neuskutečnilo, nebo

f)    pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného
plnění.



(2) V případě opravy základu daně a výše daně plátce do 15 dnů ode dne zjištění skutečností  rozhodných pro

provedení  takové opravy vystaví opravný daňový doklad, pokud měl povinnost vystavit daňový doklad. Pokud plátce

neměl povinnost vystavit daňový doklad, provede ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

(3) Oprava základu daně a výše daně  je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné

nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce

a)   opravou základu daně a výše daně zvyšuje daň na výstupu,

b)      opravou  základu  daně  a  výše  daně  snižuje  daň  na  výstupu  a  osoba  povinná  k  dani,  právnická  osoba

nepovinná k dani, nebo identifikovaná osoba, pro kterou se původní plnění uskutečnilo nebo která poskytla

úplatu, z níž vznikla povinnost přiznat daň, obdržela opravný daňový doklad, nebo

c)   provedl opravu základu daně a výše daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, pokud plátce neměl

povinnost vystavit opravný daňový doklad podle odstavce 2.

(4) V  případě opravy  základu daně a  výše daně  se uplatní  sazba daně platná  ke  dni  povinnosti  přiznat  daň u

původního  zdanitelného  plnění  nebo  ke  dni  přijetí  úplaty.  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 a

výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b), 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.

(5) Opravu základu daně a výše daně nelze provést 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.

(6) OpravaOpravu základu daně a výše daně se provedeu dílčího plnění  lze provést 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. d), nebo

c)     nastala skutečnost, na  jejímž základě nedošlo k převedení vlastnického práva na uživatele podle § 13 odst. 3

písm. d).

(7) V případě opravy základu daně a výše 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 odst. 1 ze základu daně

stanoveného jako rozdíl mezi úplatou bez daně, která plátci náleží za plnění podle § 13 odst. 3 písm. d), a částkou

bez daně, která plátci náleží do dne zániku závazku převést vlastnické právo k užívanému zboží  jiným způsobem

než splněnímbylo předáno a převzato po částech.

(87)  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, se oprava základu daně provede obdobně podle odstavců 1 až 6.

(98) 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.

(109) Při  poskytnutí  vybrané služby  s místem plnění  v  tuzemsku,  na  které  se použije  zvláštní  režim  jednoho

správního místa, se postupuje obdobně podle odstavců 1, 2, 4 a 5. Oprava základu daně a výše daně se provede v

dodatečném  daňovém  přiznání  za  zdaňovací  období,  ve  kterém  vznikla  povinnost  přiznat  daň  u  původního

zdanitelného plnění.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 45

Opravný daňový doklad

 

(1) Opravný  daňový  doklad  o  opravě  základu  daně  a  výše  daně  nebo  o  opravě  výše  daně  v  jiných  případech

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.

(2) Pokud byl původní daňový doklad vystaven jako zjednodušený daňový doklad, nemusí opravný daňový doklad

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

(3) Při  opravě základu daně podle § 42 odst. 87  nemusí  opravný  daňový  doklad  obsahovat  náležitosti  podle

odstavce 1 písm. i) a j).

(4)  Pokud  se  oprava  základu  daně  a  oprava  výše  daně  nebo  oprava  výše  daně  v  jiných  případech  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 v případě opravy  základu daně a  výše daně u předplacených  telekomunikačních

služeb, pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného

plnění, obsahuje

a)   označení plátce, který uskutečňuje plnění,

b)   daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,

c)   evidenční číslo opravného daňového dokladu,

d)   důvod opravy,

e)   předmět plnění, na které byla úplata původně přijata,

f)       celkovou výši úplat použitých na úhradu  jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně nebo

plnění, které není předmětem daně, a tomu odpovídající výši daně.

(6) Údaje opravného daňového dokladu podle odstavce 5 se uvádějí za všechny opravy v průběhu zdaňovacího

období jednou částkou. Plátce je povinen evidovat soupisy takto vystavených dokladů a tyto neodesílá.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 48

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené
stavby pro sociální bydlení

 

(1)  První  snížená  sazba  daně  se  uplatní  při  poskytnutí  stavebních  nebo  montážních  prací  provedených  na

dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.

(2) Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

a)   stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,

b)   stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,

c)   stavba, která

1.  slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a

2.  je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu,

d)   obytný prostor,

e)     místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve stejné stavbě pevně

spojené se zemí.

(3) Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely daně z přidané hodnoty

rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní  její  funkce nebo který  je využíván

spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.

(4) Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná

místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením odpovídá požadavkům na trvalé bydlení.

(5) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

a)   stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž není obytný prostor

s podlahovou plochou přesahující 120 m
2
,



b)     stavba  rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,  jehož podlahová plocha
nepřesahuje 350 m2,

c)   obytný prostor pro sociální bydlení,

d)      ubytovací  zařízení  pro  ubytování  příslušníků  bezpečnostních  sborů  podle  zákona  upravujícího  služební
poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců,

e)   stavba určená pro použití zařízeníme)   zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o
sociálních službách,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 50
zrušen zákonem č. 47/2011 Sb.

 

Díl 8

Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

 
§ 51

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

 
(1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na odpočet daně osvobozena tato

plnění:

a)   základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52),

b)   rozhlasové a televizní vysílání (§ 53),

c)   finanční činnosti (§ 54),

cd)   penzijní činnosti (§ 54a),

de)   pojišťovací činnosti (§ 55),

e)f)    dodání nemovité věci (§ 56),

f) g)   nájem nemovité věci (§ 56a),

gh)   výchova a vzdělávání (§ 57),

h)i)    zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58),

ij)    sociální pomoc (§ 59),

jk)   zrušeno § 113,

l)    provozování hazardních her (§ 60),

k) m)  ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61),

l) n)   dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož
nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62).
(2)  U  plnění,  které  je  osvobozenokterá  jsou  osvobozena  od  daně  bez  nároku  na  odpočet  daně,  vzniká

povinnost  jej  přiznat  uskutečnění  tohoto  plnění  ke  dni  jeho  uskutečnění.  Jeli  před  uskutečněním  plnění
osvobozeného  nebo  ke  dni  přijetí  úplaty,  a  to  k  tomu  dni,  který  nastane  dříve.  Plnění  osvobozená  od  daně  bez
nároku na odpočet daně přijata úplata, vznikáje plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve
kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění z přijaté částky ke dni přijetí úplaty; to neplatí, neníli plnění osvobozené
od daně ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. 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.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 53
zrušen zákonem č. 170/2017 Sb.



§ 53
Rozhlasové a televizní vysílání

 

Rozhlasovým  nebo  televizním  vysíláním  se  pro  účely  osvobození  od  daně  rozumí  rozhlasové  nebo  televizní
vysílání  prováděné  provozovateli  vysílání  ze  zákona,  29)  s  výjimkou  vysílání  reklam,  30)  teleshoppingu  31)  nebo
sponzorování. 32)

 

§ 54
Finanční činnosti

 
(1) Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních korporacích,

b)   přijímání vkladů od veřejnosti,

c)   poskytování úvěrů a peněžních zápůjček,

d)   platební styk a zúčtování,

e)   vydávání platebních prostředků, zejména platebních karet nebo cestovních šeků,

f)    poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,

g)   otevření, potvrzení a avizování akreditivu,

h)   obstarávání inkasa,

i)    směnárenská činnost,

j)    operace týkající se peněz,

k)   dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank, včetně zahraničních
bank, nebo od státu,

l)    organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,

m)  přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,

n)   provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet,

o)   obchodování s investičními nástroji na vlastní účet pro jiného,
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 57
 

(1) Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí

a)     výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách, základních školách, středních školách,
konzervatořích, vyšších odborných školách, základních uměleckých školách a jazykových školách s právem
státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve školském rejstříku 42), dále výchovná a vzdělávací činnost v
rámci  praktického  vyučování  nebo  praktické  přípravy  uskutečňované  na  pracovištích  fyzických  nebo
právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou
smlouvu  o  obsahu  a  rozsahu  praktického  vyučování  nebo  odborné  praxe  a  o  podmínkách  pro  jejich
konání43),

b)     školské služby poskytované ve školských zařízeních, které  jsou zapsány ve školském rejstříku 42) a  které
doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách podle písmene a) nebo s ním přímo souvisejí; dále zajištění
ústavní nebo ochranné výchovy anebo preventivně výchovné péče 44),

c)   vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách 44a)

1.  v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
2.    v  programech  celoživotního  vzdělávání  uskutečňovaných  v  rámci  akreditovaných  bakalářských,

magisterských a doktorských studijních programů,

3.  v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů 44b),



4.  v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku,

d)      činnost  prováděná  za  účelem  rekvalifikace  poskytovaná  osobami,  které  získaly  akreditaci  k  provádění

rekvalifikace  podle  zvláštních  právních  předpisů,  a  osobami,  které  provádí  rekvalifikaci  k  získání

kvalifikačních  požadavků  podle  státních  norem  nebo  k  získání  odborné  způsobilosti  pro  výkon  pracovní

činnosti
 44g)

, které mají akreditované vzdělávací programy,

e)   výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky žáků ve školách zřízených na území

České republiky a nezapsaných do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil

plnění povinné školní docházky
 44d)

,

f)    jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání

uznanými  Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy
 
a  dále  jazykové  vzdělání  poskytované  osobami

působícími  v  oblasti  jazykového  vzdělávání  v  přípravných  kurzech  pro  vykonání  standardizovaných

jazykových zkoušek uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 44f)

,

g)      výchovné,  vzdělávací  a  volnočasové  aktivity  poskytované  dětem  a  mládeži  příspěvkovými  organizacemi  a

nestátními neziskovými organizacemi pro dětidětí a mládež,mládeže.

h)     poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v

dětské skupině nebo poskytování péče o děti do 4 let v denním režimu, pokud jsou poskytovány

1.  státem,

2.  krajem,

3.  obcí,

4.  organizační složkou státu, kraje nebo obce,

5.  dobrovolným svazkem obcí,

6.  hlavním městem Prahou nebo jeho městskou částí,

7.  příspěvkovou organizací, nebo

8.  nestátní neziskovou organizací pro děti a mládež.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Díl 9

Osvobození od daně s nárokem na odpočet 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:

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).

(2)  U  plnění,  které  je  osvobozenokterá  jsou  osvobozena  od  daně  s  nárokem  na  odpočet  daně,  vzniká

povinnost  jej  přiznat  uskutečnění  tohoto  plnění  ke  dni  jeho  uskutečnění,  pokud  zákon  nestanoví  jinak.  Plnění

osvobozené  od  daně  s  nárokem  na  odpočet  daně  je  plátce  povinen  uvést  do  daňového  přiznání  za  zdaňovací

období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění. 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.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 66

Osvobození od daně při vývozu zboží

 

(1) Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země,

jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo

bylo zpětně vyvezeno.

(2)  Osvobozeno  od  daně  při  vývozu  zboží  do  třetí  země  je  dodání  zboží  plátcem,  které  je  odesláno  nebo

přepraveno z tuzemska do třetí země

a)   prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo

b)      kupujícím  nebo  jím  zmocněnou  osobou,  jestliže  kupující  nemá  v  tuzemsku  sídlo  ani  místo  pobytu,  ani

provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí

nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití.

(3) Při  dodání  zboží do  třetí  země se pro účely  zákona o dani  z  přidané hodnoty za  den  uskutečnění  plnění

považuje den výstupu zboží z území Evropské unie.

(4) potvrzený celním úřadem. Výstup zboží z území Evropské unie je plátce povinen prokázat

a)     rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do  třetí  země, nebokterým  je  celním úřadem potvrzen výstup

zboží z území Evropské unie.

b)  (4) V případě, že výstup zboží z území Evropské unie není potvrzen celním úřadem, může plátce prokázat

výstup zboží jinými důkazními prostředky v případě ústního celního prohlášení pro vývoz zboží.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 68

Osvobození ve zvláštních případech

 

(1) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro zásobení lodí

a)      používaných  k  plavbě  po  volném moři  a  přepravujících  osoby  za  úplatu  nebo  používaných  k  obchodní,

průmyslové nebo rybářské činnosti,

b)      používaných  k  poskytnutí  záchrany  a  pomoci  na  moři  nebo  k  pobřežnímu  rybolovu,  s  výjimkou  dodání

palubních zásob lodím používaným k pobřežnímu rybolovu,

c)   válečných, pokud opouštějí tuzemsko a směřují do zahraničních přístavů a kotvišť.

(2) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno

a)      dodání,  úprava,  oprava,  údržba  nebo  nájem  námořních  lodí,  včetně  nájmu  námořních  lodí  s  posádkou,

uvedených v odstavci 1 písm. a) a b),

b)      dodání,  nájem,  oprava  nebo  údržba  zařízení  včetně  rybářského  vybavení,  které  je  na  těchto  lodích

instalováno nebo používáno.

(3) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno

a)     dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem  letadel, včetně nájmu  letadel s posádkou,, které  jsou užívány

leteckými  společnostmi  provozujícími  zejména  přepravu  osob  a  zboží mezi  jednotlivými  členskými  státy  a

dále mezi členskými státy a třetími zeměmi,

b)   dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení, které je na těchto letadlech instalováno nebo používáno.

(4) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro zásobení letadel uvedených v odstavci

3.

(5)  Od  daně  s  nárokem  na  odpočet  daně  je  osvobozeno  poskytnutí  služby,  s  výjimkou  služeb  uvedených  v

odstavci  2,  která  bezprostředně  souvisí  s  námořními  loděmi  uvedenými  v  odstavci  2  nebo  bezprostředně  souvisí  s

přepravovaným nákladem.

(6)  Od  daně  s  nárokem  na  odpočet  daně  je  osvobozeno  poskytnutí  služby,  s  výjimkou  služeb  uvedených  v

odstavci 3, která bezprostředně souvisí s letadly uvedenými v odstavci 3 nebo bezprostředně souvisí s přepravovaným



nákladem. Za službu, která bezprostředně souvisí s letadly, se nepovažuje ubytování cestujících z důvodu zpoždění v

letecké dopravě, nájem salónku a kancelářských prostor na letišti, odbavení cestujících, odbavení nákladu a pošty.

(7) Subjektem Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí tyto subjekty uvedené v příslušných předpisech

Evropské unie
 75)

:

a)   Evropská unie,

b)   Evropské společenství pro atomovou energii,

c)   Evropská centrální banka,

d)   Evropská investiční banka,

e)   subjekt založený Evropskou unií.

(8) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby diplomatické misi
56)

,

konzulárnímu  úřadu
  57)

,  zvláštní  misi,  zastupitelství  mezinárodní  organizace  a  jejich  členům  a  úředníkům,  a  to  v

mezích  a  za  podmínek  upravených  v mezinárodních  smlouvách  zakládajících  tyto mise,  úřady  nebo  organizace,  v

dohodách o umístění  jejich sídla nebo v  jiných právních předpisech, pokud mají  tyto mise, úřady nebo zastupitelství

sídlo  v  jiném  členském  státě.  Od  daně  s  nárokem  na  odpočet  daně  je  osvobozeno  dodání  zboží  nebo  poskytnutí

služby  subjektům  Evropské  unie  se  sídlem  v  jiném  členském  státě,  a  to  v  mezích  a  za  podmínek  upravených  v

protokolu, v dohodách o jeho provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto subjektů, pokud tím není narušena

hospodářská soutěž. Osvobození od daně se uplatní, pouze pokud plátce uskutečňující  tato dodání nebo poskytnutí

prokáže  nárok  na  osvobození  těchto  dodání  nebo  poskytnutí  osvědčením  o  osvobození  od  daně  potvrzeným

příslušným orgánem členského státu, na jehož území je sídlo těchto misí, úřadů, organizací anebo subjektů. Rozsah a

podmínky,  za  kterých  jsou diplomatická mise,  konzulární  úřad,  zvláštní mise,  zastupitelství mezinárodní  organizace,

jejich  členové  nebo  úředníci  anebo  subjekty  Evropské  unie  oprávněni  od  plátce  pořizovat  zboží  nebo  službu  s

osvobozením od daně, se řídí principem vzájemnosti a v případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, rozsahem a

podmínkami stanovenými v § 80.

(9)  Diplomatická  mise,  konzulární  úřad,  zvláštní  mise,  zastupitelství  mezinárodní  organizace  nebo  subjekty

Evropské unie se sídlem v tuzemsku a jejich členové nebo úředníci, pokud jsou osobami požívajícími výsad a imunit

podle § 80, jsou povinni na vyžádání osoby registrované k dani v jiném členském státě, která těmto osobám dodává

zboží  nebo  poskytuje  službu,  které  jsou  osvobozeny  od  daně,  požádat  správce  daně  o  potvrzení  osvědčení  o

osvobození od daně, a  to v mezích a za podmínek upravených v mezinárodních smlouvách zakládajících  tyto mise,

úřady  nebo  organizace,  v  dohodách  o  umístění  jejich  sídla,  v  jiných  právních  předpisech  nebo  v  protokolu  a  v

dohodách  o  jeho  provádění,  pokud  tím  není  narušena  hospodářská  soutěž.  Diplomatická  mise,  konzulární  úřad,

zvláštní mise, zastupitelství mezinárodní organizace, jejich členové nebo úředníci anebo subjekty Evropské unie jsou

oprávněni od osoby registrované k dani v jiném členském státě pořizovat zboží nebo službu, které jsou osvobozeny od

daně,  pouze  v  rozsahu  stanoveném  principem  vzájemnosti  a  v  případě,  kdy  princip  vzájemnosti  nelze  uplatnit,  v

rozsahu stanoveném v § 80. Pro stanovení tohoto rozsahu se započítává i výše daně vrácené podle § 80.

(10) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby

a)      uskutečněné  v  tuzemsku,  které  jsou  určeny  pro  použití  ozbrojenými  silami  ostatních  členských  států

Severoatlantické  smlouvy  nebo  států  zúčastněných  v  Partnerství  pro  mír  nebo  civilními  zaměstnanci  je

doprovázejícími nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí,

b)      do  jiného  členského  státu  pro  ozbrojené  síly  jakéhokoli  členského  státu,  který  je  členským  státem

Severoatlantické smlouvy nebo státem zúčastněným v Partnerství pro mír a který není státem určení, které jsou

určeny  pro  použití  těmito  ozbrojenými  silami  nebo  civilními  zaměstnanci  je  doprovázejícími  nebo  k  zásobení

jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí.

(11)  Státy  zúčastněné  v  Partnerství  pro mír mají  nárok  na  osvobození  od  daně  podle  odstavce  10  pouze  v

rozsahu stanoveném příslušnou mezinárodní smlouvou.

(12(11) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zlata centrálním bankám jiných států.

(1312)  Od  daně  s  nárokem  na  odpočet  daně  je  osvobozeno  dodání  zboží  humanitárním  a  dobročinným

organizacím,  které  je  v  rámci  své  humanitární,  dobročinné  nebo  vzdělávací  činnosti  mimo  území  Evropské  unie

odešlou nebo přepraví do třetí země.

(1413) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na

účet jiné osoby, která spočívá v zajištění plnění osvobozeného od daně podle § 66 až 69, s výjimkou odstavce 1514,

nebo plnění uskutečněného ve třetí zemi.

(1514) Od  daně  s  nárokem na  odpočet  daně  je  osvobozena  přeprava  zboží mezi  členskými  státy,  pokud  se

jedná o přepravu nebo odeslání zboží na ostrovy tvořící autonomní oblasti Azory a Madeira, z těchto ostrovů nebo

mezi těmito ostrovy.

 

§ 69

Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz

na dovoz zboží a vývoz zboží



 

(1) Při Přeprava zboží při vývozu zboží je osvobozenov tuzemsku osvobozena od daně poskytnutí

a)   přepravy zboží,

b)   služby přímo vázané na vývoz zboží, s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně bez nárokus nárokemna

odpočet daně.

(2) Při  Služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy zboží při dovozu zboží, které je osvobozeno od daně

poskytnutí

a)   přepravy zboží,

b)      služby  přímo  vázané  na  dovoz  zboží,  jeli  hodnota  této  služby  zahrnutapovinna  osoba,  které  vzniká

povinnost  přiznat  daň  podle  §  23,  zahrnout  do  základu  daně  při  dovozu  zboží,  podle  §  38,  jsou  v  tuzemsku

osvobozeny od daně s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně bez nárokunárokem na odpočet daně.

(2) Služby, které jsou přímo vázány na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a vývoz zboží, jsou osvobozeny od daně

s nárokem na odpočet daně, s výjimkou služeb uvedených v § 51, pokud zákon nestanoví jinak.

(3)  Osvobození  od  daně  při  uskutečňování  přepravy  při  dovozu  zboží  neboa  vývozu  zboží  je  plátce,

který uskutečňuje přepravu při dovozu zboží neboa vývozu zboží uskutečňuje, povinen doložit

a)   správci daně přepravním dokladem,

b)   smlouvou o přepravě věci, nebo

c)   potvrzeným pohraničním celním úřadem členského státu, který  je vstupním státem při dovozu zboží nebo

výstupním státem při vývozu zboží, popřípadě jinými důkazními prostředky. Přepravním dokladem se rozumí doklad,

který je používán pro dopravní prostředek, jímž je přeprava zboží při dovozu a vývozu uskutečňována. Plátce, který

uskutečňuje přepravu při dovozu a vývozu zboží na základě postoupení závazku dalších osob, je povinen prokázat

nárok na osvobození od daně přepravním dokladem, smlouvou o přepravě věci nebo jinými důkazními prostředky.

(4) Osvobození od daně při poskytnutí služeb podle odstavce 2 je plátce, který tyto služby uskutečňuje, povinen

doložit  správci  daně  dokladem  o  zaplacení,  popřípadě  jinými  doklady  prokazujícími  splnění  podmínek  pro

osvobození od daně.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 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 unie
 49)

, pokud se jedná o:

a)   zboží dovážené v zásilkách neobchodní povahy, jdeli 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 zdravotně postižených osob se zdravotním postižením pro účely

vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj,
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Díl 10

Odpočet daně

 
§ 72

Nárok na odpočet daně

 
(1)  Plátce  je  oprávněn  k  odpočtu  daně  na  vstupu  u  přijatého  zdanitelného  plnění,  které  v  rámci  svých

ekonomických činností použije pro účely uskutečňování

a)   zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,

b)   plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku,

c)    plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně,  jestliže by se uskutečnila s
místem plnění v tuzemsku,

d)   plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y) a v § 55 s místem plnění ve třetí zemi, nebo pokud
jsou taková plnění přímo spojena s vývozem zboží, nebo

e)   plnění uvedených v § 13 odst. 98 písm. a), b), d) a e) a v § 14 odst. 5,.

f)    rozhlasového nebo televizního vysílání prováděného provozovateli vysílání ze zákona 29).
(2) Daní na vstupu u přijatého zdanitelného plnění se rozumí daň uplatněná podle tohoto zákona

a)   na zboží, které plátci bylo nebo má být dodáno, nebo službu, která mu byla nebo má být poskytnuta,

b)   na zboží, které bylo plátcem pořízeno z jiného členského státu anebo dovezeno ze třetí země, nebo

c)   v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b).
(3)  Nárok  na  odpočet  daně  vzniká  plátci  okamžikem,  kdy  nastaly  skutečnosti  zakládající  povinnost  tuto  daň

přiznat.
(4) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci, které nelze

podle zvláštního právního předpisu 53) uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou
plnění podle § 13 odst. 98 písm. c).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 73
Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

 
(1) Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit tyto podmínky:

a)   při odpočtu daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce, mít daňový doklad,

b)      při  odpočtu  daně,  kterou  plátce  uplatnil  při  poskytnutí  zdanitelného  plnění  osobou  povinnou  k  dani
neusazenou  v  tuzemsku  nebo  jiným  plátcem,  anebo  kterou  plátce  uplatnil  při  pořízení  zboží  z  jiného
členského státu, daň přiznat a mít daňový doklad; nemáli  plátce daňový doklad,  lze nárok prokázat  jiným
způsobem,

c)   při odpočtu daně při dovozu zboží, jeli plátce povinen tuto daň přiznat podle § 23 odst. 2 až 4, daň přiznat a
mít daňový doklad,

d)   při odpočtu daně při dovozu zboží, neníli plátce povinen postupovat podle § 23 odst. 2 až 4, vyměřenou daň
zaplatit a mít daňový doklad, nebo

e)   při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), daň přiznat a mít daňový
doklad; nemáli plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným způsobem.



(2)  Plátce  je  oprávněn  uplatnit  nárok  na  odpočet  daně  nejdříve  za  zdaňovací  období,  ve  kterém  jsou  splněny

podmínky podle odstavce 1.

(3)  Nárok  na  odpočet  daně  nelze  uplatnit  po  uplynutí  lhůty,  která  činí  3  roky.  Lhůta  pro  uplatnění  nároku  na

odpočet daně počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet

daně  vznikl.  Po  uplynutí  této  lhůty  je  plátce  oprávněn  uplatnit  nárok  na  odpočet  daně  na  vstupu  u  přijatého

zdanitelného plnění, pokud

a)   mu vznikla povinnost tuto daň přiznat, nebo

b)   toto zdanitelné plnění použije pro účely plnění podle § 13 odst. 4 písm. b).

(4) Plátce, který má u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet daně v částečné výši, je oprávněn uplatnit

nárok  na  odpočet  daně  u  tohoto  plnění  nejpozději  za  poslední  zdaňovací  období  kalendářního  roku,  v  jehož

některém ze  zdaňovacích období mohl  být  nárok uplatněn nejdříve.  Lhůta pro uplatnění  nároku na odpočet daně

podle odstavce 3 tím není dotčena. Lhůta podle věty první se neuplatní, pokud plátce má u přijatého zdanitelného

plnění nárok na odpočet daně v krácené výši a vypořádací koeficient podle § 76 odst. 7 nebo 9 vypočtený z údajů za

kalendářní rok, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve, je roven nebo vyšší než

95 %, s výjimkou případu, kdy přijatým zdanitelným plněním je dlouhodobý majetek.

(5)  Neobsahujeli  doklad  pro  prokázání  nároku  na  odpočet  daně  všechny  předepsané  náležitosti  daňového

dokladu, lze nárok prokázat jiným způsobem.

(6)  Převyšujeli  částka  daně  uvedená  na  přijatém  daňovém  dokladu  výši  daně,  která  má  být  uplatněna  podle

tohoto zákona, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatněna

podle tohoto zákona. Jeli částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu nižší, než která má být uplatněna podle

tohoto zákona, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani uvedené na daňovém

dokladu.

(7) U plátců, kteří uskutečňují zdanitelná plnění jako společníci společnosti, uplatňuje nárok na odpočet daně u

přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti společnosti určený společník, který vede evidenci pro účely daně z

přidané hodnoty  za  společnost. Společníci  společnosti,  kteří  jsou plátci, mohou uplatnit  nárok na odpočet  daně u

přijatých  zdanitelných  plnění  použitých  pro  činnost  společnosti  jednotlivě,  pokud uskutečňují  zdanitelná  plnění,  ke

kterým tato přijatá zdanitelná plnění použijí, a pokud tato uskutečněná zdanitelná plnění uvedou ve svých daňových

přiznáních. Jeli uplatňován nárok na odpočet daně jednotlivými společníky společnosti, musí být těmito společníky

uplatněna daň na výstupu ve vztahu k určenému společníkovi společnosti, který přiznává daň na výstupu za činnost

celé společnosti.

 

§ 74

Oprava odpočtu daně

 

(1) Jeli provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42, která má za následek snížení uplatněného

odpočtu  daně,  je  plátce,  pro  něhož  se  uskutečnilo  nebo  mělo  být  uskutečněno  plnění,  povinen  provést  opravu

odpočtu  daně,  a  to.  Opravu  plátce  provede  za  zdaňovací  období,  ve  kterém  se  o  těchto

skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl  a mohl.  To  neplatí,  pokud plátce  provedl  opravu  odpočtu  daně podle

odstavce  2o  okolnostech  rozhodných  pro  vznik  povinnosti  ji  provést.  Opravu  odpočtu  daně  plátce  prokazuje

opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou, popřípadě jiným způsobem.

(2) Plátce je povinen provést opravu odpočtu daně, který uplatnil z částky úplaty poskytnuté před uskutečněním

zdanitelného plnění, pokud se dané zdanitelné plnění neuskutečnilo a úplata nebyla vrácena, ani použita na úhradu

jiného  plnění. Opravu  plátce  provede  za  zdaňovací  období,  ve  kterém  se  o  těchto  skutečnostech  dozvěděl  nebo

dozvědět měl a mohl.

(3(2) Jeli provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42, která má za následek zvýšení uplatněného

odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, oprávněn provést opravu odpočtu daně. Opravu je plátce

oprávněn provést na základě přijatého opravného daňového dokladu nejdříve za zdaňovací období, ve kterém došlo

k opravě základu daně a výše daně, a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, jehož se oprava týká.

(43) V případě přijetí zdanitelného plnění, u kterého  je základ daně podle § 37a záporný, se postupuje podle

odstavce 1 obdobně.

 

§ 75

Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši

 

(1) Použijeli plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci své ekonomické činnosti jak pro účely činností, které jsou

předmětem daně, tak pro účely činností, které předmětem daně nejsou, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné

výši  odpovídající  rozsahu  použití  pro  činnosti,  které  jsou  předmětem daně. Pro  určení  rozsahu  použití  se  použije

ekonomicky  zdůvodnitelné  kritérium.  Pro  plátce  uvedené  v  §  5  odst.  5  se  rozsah  použití  pro  činnosti,  které  jsou

předmětem  daně,  stanoví  jako  podíl  hodnoty  přijatých  plnění  určených  k  tvorbě,  pořízení  a  zpřístupnění



programového  obsahu  vysílaného  na  programu,  v  jehož  rámci  lze  podle  zvláštního  právního

předpisu
  29)

uskutečňovat  zdanitelná  plnění,  nebo  na  internetu,  a  hodnoty  celkových  přijatých  plnění  určených  k

tvorbě, pořízení a zpřístupnění programového obsahu vysílaného na všech programech nebo na internetu.

(2)  Použijeli  plátce  přijaté  zdanitelné  plnění  jak  v  rámci  svých  ekonomických  činností,  tak  pro  účely  s  nimi

nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické

činnosti.

(32)  V  případě  přijatého  zdanitelného  plnění  určeného  k  uskutečňování  svých  ekonomických  činností,  které

plátce použije zčásti rovněž pro účely s nimi nesouvisejícími, si plátce může zvolit, že uplatní nárok na odpočet daně

v  plné  výši.  Část  přijatého  zdanitelného  plnění,  kterou  použije  pro  účely  nesouvisející  se  svými  ekonomickými

činnostmi, se poté považuje za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) nebo za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3

písm. a). Postup podle  tohoto odstavce nelze uplatnit  v  případě dlouhodobého majetku. Obdobně  se  postupuje  v

případě přijatého zdanitelného plnění určeného k uskutečňování činností, které  jsou předmětem daně, které plátce

použije zčásti rovněž pro účely činností, které předmětem daně nejsou.

(43)  Příslušná  výše  odpočtu  daně  v  poměrné  výši  se  vypočte  jako  součin  daně  na  vstupu  u  přijatého

zdanitelného  plnění,  u  kterého má  plátce  nárok  na  odpočet  daně  v  poměrné  výši,  a  podílu  použití  tohoto  plnění

pro činnosti plátce, které jsou předmětem daně, a podílu použití pro ekonomické činnosti plátce (dále jen "poměrný

koeficient"). Poměrný koeficient se vypočítá jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento nahoru.

(54) Nelzeli v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu

použití,  stanoví  ji  plátce  kvalifikovaným  odhadem.  Po  skončení  kalendářního  roku,  ve  kterém  po  uskutečnění

zdanitelného plnění  plátce byl  oprávněn uplatnit  nárok na odpočet  daně a  tento nárok uplatnil,  plátce do hodnoty

poměrného  koeficientu  zohlední  skutečný  podíl  použití  tohoto  zdanitelného  plnění  pro  své  činnosti,  které  jsou

předmětem daně a pro své ekonomické činnosti  v příslušném  roce. Odchylujeli  se poměrný koeficient  vypočtený

podle skutečného použití od poměrného koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů, výše

uplatněného  odpočtu  daně  se  opraví.  Jeli  vypočtená  částka  opravy  kladná,  je  plátce  oprávněn  výši  uplatněného

odpočtu  daně  opravit,  jeli  záporná,  je  plátce  povinen  výši  uplatněného  odpočtu  daně  opravit.  Opravu

plátceprovedeuvede  v  daňovém  přiznání  za  poslední  zdaňovací  období  kalendářního  roku,  ve  kterém  podošlo

kuskutečnění zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, jehož se oprava týká.

 

§ 76

Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši
 

(1) Použijeli plátce přijaté zdanitelné plnění v  rámci svých ekonomických činností  jak pro plnění s nárokem na

odpočet  daně uvedená  v  § 72 odst.  1,  tak pro plnění  osvobozená od daně bez nároku na odpočet  daně  s místem

plnění v tuzemsku i mimo tuzemsko, s výjimkou plnění uvedených v § 72 odst. 1 písm. d), má nárok na odpočet daně

pouze v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně.

(2) Příslušná výše odpočtu daně v krácené výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného

plnění,  u  kterého  má  plátce  nárok  na  odpočet  daně  v  krácené  výši,  a  koeficientu.  Dojdeli  k  souběhu  nároku  na

odpočet daně v krácené výši podle tohoto ustanovení a nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75, použije se

pro výpočet výše odpočtu daně v krácené výši namísto částky daně na vstupu částka odpočtu daně v poměrné výši

stanovená postupem podle § 75.

(3) Koeficient podle odstavce 2 věty první se vypočte jako procentní podíl, v jehož

a)      čitateli  je  součet  částek  základů  daně  nebo  hodnot  plnění  plátcem  uskutečněných  plnění  s  nárokem  na

odpočet daně uvedených v § 72 odst. 1,

b)      jmenovateli  je  celkový  součet  hodnoty  v  čitateli  a  součtu  hodnot  plnění  plátcem  uskutečněných  plnění

osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně.

Do součtu částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění se započítávají také přijaté úplaty,

pokud  z  těchto  přijatých  úplat  plátci  vznikla  povinnost  přiznat  daň  nebo  přiznatuskutečnění  plnění.  Vypočtený

koeficient se zaokrouhlí na celé procento nahoru.

(4) Do výpočtu koeficientu se nezapočítávají

a)   prodej dlouhodobého majetku, pokud tento majetek plátce využíval pro své ekonomické činnosti,

b)      poskytnutí  finančních  služeb,  dodání  nemovité  věci  a  nájem  nemovité  věci,  a  to  pouze  pokud  jsou

doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně,

c)   plnění podle § 13 odst. 4 písm. b).

(5) Jeli hodnota ve jmenovateli podílu vypočteného podle odstavce 3 kladné číslo a hodnota v jeho čitateli nula

nebo záporné číslo, je koeficient 0 %. Jeli hodnota ve jmenovateli tohoto podílu nula nebo záporné číslo a hodnota v

jeho čitateli nula nebo kladné číslo, je koeficient 100 %. Jeli koeficient vypočtený podle odstavce 3 roven nebo vyšší

než 95 %, považuje se za roven 100 %.

(6) Pro  výpočet  nároku na odpočet  daně  v  krácené  výši  ve  zdaňovacích obdobích běžného  kalendářního  roku

plátce  použije  koeficient  vypočtený  z  údajů  za  zdaňovací  období  předcházejícího  kalendářního  roku  při  vypořádání



odpočtu  daně.  Pokud  plnění  pro  výpočet  koeficientu  za  předcházející  kalendářní  rok  neexistují,  stanoví  výši  tohoto
koeficientu plátce kvalifikovaným odhadem.

(7)  Po  skončení  běžného  kalendářního  roku  plátce  provede  vypořádání  odpočtu  daně  v  krácené  výši  za
všechna zdaňovací období  tohoto  roku  (dále  jen  "vypořádávané období"). Vypořádání se vypočte  jako  rozdíl mezi
celkovým  nárokem  na  odpočet  daně  v  krácené  výši  vypočteným  z  údajů  za  vypořádávané  období  a  součtem
uplatněných  nároků  na  odpočet  daně  v  krácené  výši  v  jednotlivých  zdaňovacích  obdobích  zahrnovaných  do
vypořádání. Pro výpočet celkového nároku na odpočet daně v krácené výši za vypořádávané období plátce použije
koeficient  vypočtený  z  údajů  o  uskutečněných  plněních  za  celé  vypořádávané  období  (dále  jen  "vypořádací
koeficient").  Vypořádání  odpočtu  daně  plátce  provedeuvede  do  daňového  přiznání  za  poslední  zdaňovací  období
vypořádávaného období.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 77
Vyrovnání odpočtu daně

 
(1)  Původní  odpočet  daně  uplatněný  u  obchodního  majetku  před  jeho  použitím,  s  výjimkou  dlouhodobého

majetku,  podléhá  vyrovnání,  pokud  ve  lhůtě  pro  uplatnění  nároku na odpočet  daně podle  §  73 odst.  3  plátce  tento
majetek  použije  v  rámci  svých  ekonomických  činností  pro  jiné  účely,  než  které  zohlednil  při  uplatnění  původního
odpočtu daně.

(2) Použitím pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet daně v

a)   plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v krácené výši nebo
nárok na odpočet daně nemá, nebo

b)   krácené výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely,
pro které má nárok na odpočet daně v plné výši, nebo.

c)     plné nebo částečné výši a následně u  tohoto majetku došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou  řádně
doloženy ani potvrzeny, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.
(3)  Původní  odpočet  daně  uplatněný  u  staveb  a  jednotek,  které  nejsou  dlouhodobým  majetkem,  podléhá

vyrovnání rovněž po uplynutí lhůty podle § 73 odst. 3, jsouli splněny ostatní podmínky podle odstavce 1.
(4) Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočte jako rozdíl mezi výší nároku na odpočet daně k okamžiku použití

majetku a výší původního uplatněného odpočtu daně. Jeli vypočtená částka vyrovnání odpočtu daně kladná, je plátce
oprávněn vyrovnání provést, jeli záporná, je plátce povinen vyrovnání provést.

(5)  Vyrovnání  odpočtu  daně  plátce  provedeuvede  v  daňovém  přiznání  za  zdaňovací  období,  ve  kterém  byl
obchodní majetek použit a ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost nebo možnost provést toto vyrovnání.

 
Úprava odpočtu daně

§ 78
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 78d
 

(1) Dojdeli u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k uskutečnění plnění dodání zboží nebo
poskytnutí  služby,  použijí  se  obdobně  ustanovení  §  78  až  78c  s  tím,  že  úprava  odpočtu  daně  se  provede
jednorázově a plátce ji provede za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění.

(2)  Částka  jednorázové  úpravy  odpočtu  daně  za  kalendářní  rok,  ve  kterém  došlo  k  uskutečnění  plnění  podle
odstavce 1, se stanoví  jako součin částky vypočtené podle § 78a odst. 1 nebo 4 a počtu roků zbývajících do konce
lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu roků se započítává také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna.
Ukazatelem nároku na odpočet daně je 0 %, jeli dané plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, nebo
100 %, jeli zdanitelné.

(3) Úpravě odpočtu daně podléhá  rovněž odpočet daně,  který plátce u dlouhodobého majetku uplatnil  v  témže
kalendářním roce, ve kterém uskutečnil plnění podle odstavce 1.

(4)  Jestliže  plátce  ve  lhůtě  pro  úpravu  odpočtu  daně  dodá,  převede  nebo  poskytne  dlouhodobý  majetek,  u
kterého byl oprávněn uplatnit původní nárok na odpočet daně v poměrné výši,  jde o dodání zboží nebo poskytnutí
služby v rámci uskutečňování jeho ekonomických činností rovněž v případě části tohoto majetku původně určené pro
použití pro účely nesouvisející s jeho ekonomickými činnostmi, nebo pro činnosti, které nejsou předmětem daně.



 

§ 78e

 

(1) Dojdeli u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k jeho zničení, ztrátě či odcizení, které

nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, použijí se obdobně ustanovení § 78 až 78c s tím, že úprava odpočtu daně se

provede jednorázově za zdaňovací období, ve kterém se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl

a mohl.

(2) Částka jednorázové úpravy odpočtu daně podle odstavce 1 se stanoví jako součin částky vypočtené podle §

78a odst. 1 nebo 4 a počtu roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu roků se započítává

také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna. Ukazatelem nároku na odpočet daně je 0 %.

(3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u dlouhodobého majetku uplatnil v témže

kalendářním roce, ve kterém nastaly skutečnosti podle odstavce 1.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 79b

 

Osoba  spravující  pozůstalostDědic,  který  nepokračuje  v  uskutečňování  ekonomických  činností  po  zemřelém

plátci, je povinna v posledním daňovém přiznání, které podává za zemřelého plátce,povinen ke dni předcházejícímu

dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který jebyl k tomuto

dni 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.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 80a

Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko
 

(1) Mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem a která nemá v tuzemsku sídlo ani zastupitelství, má

nárok na vrácení daně za nakoupené zboží a služby v rozsahu uvedeném v příslušné mezinárodní smlouvě, pokud

je využije výlučně pro výkon činností v této smlouvě uvedených.

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je pro účely vracení daně daňovým subjektem.

(3)  Nárok  na  vrácení  daně  se  uplatní  podáním  žádosti  o  vrácení  daně  s  tím,  že  tuto  žádost  nelze  podat

elektronicky.

(4)  Nárok  na  vrácení  daně  lze  uplatnit  nejdříve  po  skončení  kalendářního měsíce,  ve  kterém  se  uskutečnilo

zdanitelné plnění, nejpozději však do 31. ledna kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém

se toto plnění uskutečnilo. Uplynutím tohoto dne nárok na vrácení daně osobě uvedené v odstavci 1 zaniká.

(5) Osobě uvedené v odstavci 1 se vrací daň zaplacená v cenách zboží a služeb, pokud cena za zdanitelné

plnění včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom dni uvedená na jednom dokladu je vyšší než 4 000

Kč, s výjimkou pořízení pohonných hmot pro osobní automobil.

(6) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem, který  je plátce uskutečňující zdanitelné plnění povinen na

požádání osoby uvedené v odstavci 1 vystavit. Doklad musí obsahovat tyto údaje:

a)   označení osoby, která uskutečňuje zdanitelné plnění,

b)   daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje zdanitelné plnění,

c)   označení osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje,

d)   rozsah a předmět zdanitelného plnění,

e)   evidenční číslo dokladu,

f)    den uskutečnění zdanitelného plnění,

g)   základ daně,

h)   sazba daně,

i)    výši daně uvedená v české měně,

j)    výši ceny včetně daně celkem.



(7) Daň, která má být vrácena, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(8) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek bez žádosti do 30 dnů od vzniku vratitelného přeplatku.

(9)  Pro  osobu  uvedenou  v  odstavci  1  je místně  příslušným  správcem  daně  Finanční  úřad  pro  hlavní město

Prahu.

 

§ 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 vývoje
 59a)

, 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, 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 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 nebo, 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 uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1,

i)    výši ceny včetně daně celkem.

(6) Nárok na vrácení daně má osoba z jiného členského státu nebo zahraniční osoba, 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 uskutečnil

zdanitelné plnění a přiznaluplatnil daň na  výstupu,  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  potvrzeno,  že  tyto  osoby  nepožádají  o  vrácení  daně.  Tímto  potvrzením

těmto osobám nárok na vrácení daně zaniká.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 82b

 

(1) Při řízení ve věci vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě se postupuje podle daňového

řádu
 
, neníli stanoveno tímto zákonem jinak.



(2) Správcem daně pro vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě je Finanční úřad pro hlavní

město Prahu.

(3)  Správce  daně může  činit  veškeré  úkony  vůči  žadateli  elektronicky.  Oznámení,  výzvy  a  rozhodnutí  ve  věci

vrácení  daně  osobě  registrované  k  dani  v  jiném  členském  státě  se  doručují  na  elektronickou  adresu  uvedenou  v

žádosti  o  vrácení  daně.  Doručením  se  pro  účely  tohoto  ustanovení  rozumí  odeslání  datové  zprávy  na  uvedenou

elektronickou adresu.

(4) Správce daně neprodleně vyrozumí žadatele o dni obdržení žádosti o vrácení daně.

(5) Správce daně si může do 4 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně vyžádat doplňující údaje, a to od

žadatele,  příslušného  orgánu  jiného  členského  státu  nebo  jiné  osoby.  Doplňující  údaje  musí  být  správci  daně

poskytnuty do 1 měsíce ode dne doručení výzvy k doplnění údajů. Pokud má správce daně pochybnosti o správnosti

konkrétního  nároku,  je  oprávněn  si  vyžádat  doplňující  údaje  v  podobě  předložení  originálu  nebo  kopie  příslušného

daňového dokladu, v tomto případě se nepoužijí částky uvedené v § 82a odst. 7 písm. b).

(6) Rozhodnutí
 
o  vrácení  daně  doručí  správce  daně  žadateli  do  4 měsíců  ode  dne  obdržení  žádosti  o  vrácení

daně. V případě, že si správce daně vyžádá doplňující údaje podle odstavce 5, doručí správce daně rozhodnutí do 2

měsíců ode dne obdržení doplňujících údajů. Jestliže správce daně neobdrží výzvou vyžádané doplňující údaje, doručí

žadateli  své  rozhodnutí  do  2 měsíců  ode  dne,  kdy měly  být  doplňující  údaje  zaslány.  Lhůta  pro  rozhodnutí  o  celé

žádosti o vrácení daně nebo její části v případě vyžádání si doplňujících údajů však neuplyne dříve než za 6 měsíců

ode dne obdržení žádosti o vrácení daně správcem daně, maximálně však činí 8 měsíců.

(7)  Rozhodnutí,  kterým  není  žádosti  o  vrácení  daně  zcela  vyhověno,  musí  být  odůvodněno.  Proti  takovému

rozhodnutí lze podat odvolání.

(8)  Vznikneli  v  důsledku  rozhodnutí  o  vrácení  daně  vratitelný  přeplatek,  vrátí  jej  správce  daně  žadateli  do  10

pracovních dnů od uplynutí lhůty podle odstavce 6, a to na účet uvedený v žádosti o vrácení daně. Vratitelný přeplatek

se vrací v tuzemsku nebo v jiném členském státě. Pokud je vratitelný přeplatek vrácen na účet, který je veden v jiném

členském  státě,  jdou  poplatky  za  převod  vratitelného  přeplatku  k  tíži  žadatele.  Dnem  převodu  u  bezhotovostních

převodů prováděných z účtu je den, kdy bylo uskutečněno odepsání peněžních prostředků z účtu správce daně.

(9) Neníli  dodržena  lhůta  pro  převod  vratitelného  přeplatku  podle  odstavce  8,  správce  daně  za  dobu  prodlení

uhradí  žadateli  úrok  podle  daňového  řádu. Správce daně  zašle  přiznaný úrok  na účet  uvedený  v  žádosti  o  vrácení

daně.  Žadateli  nevzniká  nárok  na  úrok,  pokud  nepředložil  doplňující  údaje  ve  lhůtě  podle  odstavce  5  nebo  dokud

nepředložil doklady, které mají být poskytnuty podle § 82a odst. 7 písm. b).

(10)  V  případě,  že  vrácení  daně  bylo  dosaženo  podvodně  nebo  jiným  neoprávněným  způsobem,  je  žadatel

povinen vrátit neoprávněně vyplacenou částku a uhradit úrok z neoprávněně vyplacené částky. Úrok se počítá ve

výši, jako by šlo o prodlení s úhradou daně, vypočítává se za celou dobu od vyplacení do skutečného vrácení. Nárok

na  vrácení  částky  poskytnuté  neprávem  nebo  v  nesprávné  výši  zaniká  uplynutím  3  let  ode  dne,  za  který  byla

vyplacena.

(11) O povinnosti vrátit neoprávněně vyplacenou částku a zaplatit úrok podle odstavce 109 vydá správce daně

rozhodnutí,  ve  kterém  současně  původní  rozhodnutí  o  vrácení  daně  zruší,  popřípadě  je  změní  v  rozsahu

odpovídajícím výši neoprávněně přiznané částky. Povinnost vrácení částky poskytnuté neprávem nebo v nesprávné

výši zaniká uplynutím 3 let ode dne doručení rozhodnutí, kterým byl přiznán nárok na vrácení částky daně, jehož bylo

dosaženo podvodně nebo jiným neoprávněným způsobem. Neníli stanoveno jinak, neoprávněně vyplacená částka

se spravuje jako daň podle tohoto zákona.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 84

Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí
při vývozu zboží

 

(1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného v tuzemsku může uplatnit osoba, která

a)   nemá místo pobytu na území Evropské unie a místo jejího pobytu ve třetí zemi je zapsáno v cestovním pasu

nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika,

b)   neuskutečňuje ekonomickou činnost v tuzemsku (dále jen "zahraniční fyzická osoba").

(2) NárokZahraniční  fyzická  osoba  může  uplatnit  nárok  na  vracení  daně  zahraniční  fyzické  osobě  vznikne,

pokud

a)   nakoupené zboží nemá obchodní charakter,

b)      nakoupí  zboží,  jehož  cena  včetně  daně  zaplacená  jednomu  prodávajícímu  v  jednom  kalendářním  dnu  je

vyšší než 2 000 Kč,

c)      nakoupené  zboží  podle písmene b)  do  3  kalendářních měsíců  od  konce  kalendářního měsíce,  ve  kterém  se

uskutečnilo  zdanitelné  plnění  uvedené  na  dokladu  o  prodeji  zboží,  vyveze  v  osobním  zavazadle,  které  lze



odnéstvyveze v cestovním styku.

(3) Prodávající je povinen na vyžádání zahraniční fyzické osoby vystavit doklad o prodeji zboží ve 2 vyhotoveních

s tím, že na prvním uvede údaj "VAT REFUND" a na druhém údaj "COPY"; doklad o prodeji zboží musí dále obsahovat

tyto údaje:

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)   rozsah a předmět zdanitelného plnění,

d)   evidenční číslo dokladu,

e)   den uskutečnění zdanitelného plnění,

f)    sazbu daně a základ daně,

g)   výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1,

h)   výši ceny včetně daně celkem,

i)    jméno a místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která toto zboží vyveze.

(4) Nárok na vrácení daně nevzniká u těchto druhů zboží:

a)   uhlovodíková paliva a maziva,

b)   tabákové výrobky,

c)   alkoholické nápoje,

d)   potraviny a další zboží uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 01 až 21.

(5) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě vznikne, pokud

a)     zahraniční  fyzická osoba nakoupené zboží vyveze nejpozději do 3 kalendářních měsíců od konce měsíce, ve

kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění uvedené na dokladu o prodeji zboží,

b)   výstup zboží z území Evropské unie je potvrzen celním úřadem,

c)   zahraniční fyzická osoba předloží první vyhotovení dokladu o prodeji zboží vystavené plátcem, které se váže k

vyváženému zboží, potvrzené celním úřadem.

(6) Celní úřad potvrdí splnění podmínek podle odstavce 2 na prvním vyhotovení dokladu o prodeji zboží, potvrdí

a)   výstup zboží z území Evropské unie uvedením dne tohoto výstupu a

b)     splnění podmínek podle odstavce 2, pokud údaje na  tomto dokladu odpovídají zboží, které zahraniční  fyzická

osoba celnímu úřadu předložila.

(7)  Nárok  na  vrácení  daně může  uplatnit  zahraniční  fyzická  osoba,  popřípadě  jiná  osoba,  kterou  zahraniční

fyzická  osoba  zmocní,  pokud  splní  nárok  na  vrácení  daně  podle  odstavce  5  písm.  a)  nebo  elektronicky.  Splnění

podmínky vyvezení zboží potvrdí celní úřad uvedením dne výstupu zboží z území Evropské unie.

(6)  Nárok  na  vrácení  daně  se  uplatňujenárok  nezanikl  podle  odstavce  9,  pouze  u  plátce,  který  uskutečnil

zdanitelné plnění. Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen daň vrátit

a)     zahraniční  fyzické osobě přímo, pokud osobně požádá o vrácení daně a předloží první vyhotovení dokladu o

prodeji zboží potvrzené celním úřadem, nebo

b)      jiné  osobě  na  základě  jejího  prohlášení,  že  jedná  jménem  a  ve  prospěch  zahraniční  fyzické  osoby,  pokud

předloží potvrzené  první  vyhotovení  dokladu  o  prodeji  zboží  nebo  první  vyhotovení  dokladu  o  prodeji  zboží  a

potvrzení o tom, že splnění podmínek podle odstavce 2 bylo potvrzené celním úřadem potvrzeno elektronicky.

(78) Plátce vrácenou daň uvede nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se vrácení daně

uskutečnilo,  a  nejpozději  do  3  let  od  konce  zdaňovacího  období,  ve  kterém  se  uskutečnilo  zdanitelné

plnění. PrvníPotvrzené první vyhotovení dokladu o prodeji zboží nebo potvrzení o  tom, že splnění podmínek podle

odstavce 2 bylo celním úřadem potvrzeno elektronicky, je plátce povinen uchovávat po dobu stanovenou v § 35 odst.

2 a § 35a. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.

(89) Nárok na vrácení daně zahraniční  fyzické osobě zaniká, pokud nebylotato osoba nebo  jiná osoba podle

odstavce 7 písm. b) nepředloží první vyhotovení dokladu o prodeji zboží nebo potvrzení o tom, že splnění podmínek

podle odstavce 2 bylo celním úřadem potvrzeno elektronicky, prodávajícímu předloženo do 6 kalendářních měsíců

od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

 

§ 85

Vracení daně osobám se zdravotním postižením
 



(1)  Osoba  se  zdravotním  postižením  má  nárok  na  vrácení  zaplacené  daně  u  motorového  vozidla  této  osobě

dodaného.

(2)  Pro  účely  tohoto  ustanovení  se  osobou  se  zdravotním  postižením  rozumí  fyzická  osoba,  které  byl

rozhodnutím  příslušného  úřadu  přiznán  příspěvek  podle  zákona  upravujícího  poskytování  dávek  osobám  se

zdravotním postižením na jí dodané motorové vozidlo.

(3) Daň se vrací osobě se zdravotním postižením za  jedno motorové vozidlo  jí dodané v období 5  let, nejvýše

však do výše 100 000 Kč. Daň lze vrátit opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne předchozího vrácení daně.

(4) Nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 3 může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejdříve za

kalendářní měsíc, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.

(5)  Daň  lze  osobě  se  zdravotním  postižením  vrátit  před  uplynutím  doby  podle  odstavce  3,  a  to  na  základě

rozhodnutí podle odstavce 2.

(6)  Jeli  osobě  se  zdravotním  postižením  dodáno  ojeté  motorové  vozidlo,  může  tato  osoba  uplatnit  nárok  na

vrácení daně vypočtené ze základu daně podle § 90. V  tomto případě  je povinen uvést daň na daňovém dokladu  i

obchodník při uplatnění zvláštního režimu podle § 90.

(7)  Nárok  na  vrácení  zaplacené  daně může  osoba  se  zdravotním  postižením  uplatnit  nejpozději  do  3  let  od

konce  kalendářního  měsíce,  ve  kterém  obdržela  rozhodnutí  příslušného  úřadu  o  přiznání  příspěvku  na  zvláštní

pomůcku  podle  zákona  upravujícího  poskytování  dávek  osobám  se  zdravotním  postižením  na

pořízenízakoupenímotorového  vozidla,  nebo  od  konce  kalendářního  měsíce,  ve  kterém  se  zdanitelné  plnění

uskutečnilo, a to od toho dne, který nastane později.

(8) Osoba  se  zdravotním postižením,  která má nárok  na  vrácení  zaplacené  daně  podle  odstavců  1  a  2, může

uplatnit  tento  nárok  podáním  žádosti  o  vrácení  daně  správci  daně  místně  příslušnému  podle  jejího  místa  pobytu.

Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po

podání žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.

(9) Žádost o vrácení daně musí obsahovat

a)   jméno, místo pobytu a rodné číslo zdravotně postižené osoby se zdravotním postižením,

b)   rozhodnutí podle odstavce 2,

c)   daňový doklad podle § 28 nebo doklad o prodeji motorového vozidla, který byl vystaven plátcem.

(10) Na dokladu o prodeji motorového vozidla je plátce 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)   jméno a místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje,

d)   rozsah a předmět zdanitelného plnění,

e)   evidenční číslo dokladu,

f)    den uskutečnění zdanitelného plnění,

g)   sazbu daně a základ daně,

h)   výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1,

i)    výši ceny včetně daně celkem.

(11)  V  případě,  že  osoba  se  zdravotním  postižením,  které  byla  vrácena  daň  podle  odstavce  8,  ve  lhůtě  60

měsíců  od  vrácení  daně  vlastnické  právo  k  motorovému  vozidlu  převede  nebo  motorové  vozidlo  pronajme,  je

povinna vrátit vyplacenou částku, nebo její poměrnou část na účet příslušného správce daně, a to nejpozději do 30

dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo.

(12) Pro výpočet poměrné části vyplacené částky podle odstavce 11 se vychází z počtu měsíců, který zahrnuje

měsíc, ve kterém osoba se zdravotním postižením vlastnické právo k motorovému vozidlu převedla nebo motorové

vozidlo pronajala, do uplynutí lhůty podle odstavce 11.

 

§ 86

Vracení daně ozbrojeným silám cizích států
 

(1) Nárok na vrácení daně mohou při pořízení vybraných druhů zboží nebo služeb uplatnit

a)      ozbrojené  síly  vysílajícího  státu
  60)

,  který  je  stranoučlenem  Organizace  Severoatlantické  smlouvy  nebo

zúčastněným státem v Partnerství pro mír,  jiným než Českou republikou, pokud mezinárodní smlouva, která  je

součástí českého právního řádu, stanoví, že vybrané druhy zboží nebo služeb se v tuzemsku osvobodí od daně,

 



(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 91

zrušen zákonem č. 170/2017 Sb.

§ 91

Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží
za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu

 

Plátci, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu a nejsou prokazatelně schopni

vykazovat  daň  na  výstupu na  základě  kontrolovatelné  denní  evidence  tržeb, mohou požádat  příslušného  správce

daně  o  stanovení  individuálního  způsobu  stanovení  daně.  Správce  daně  je  povinen  stanovit  plátci  na  základě

konkrétních podmínek vedení záznamní povinnosti ve smyslu § 100 a daňového řádu individuální způsob stanovení

daně. Správce daně zároveň určí plátci i dobu, na kterou se tato výjimka vztahuje.

 

§ 92

Zvláštní režim pro investiční zlato
 

(1) Investičním zlatem se rozumí

a)   zlato připouštěné na světové trhy zlata ve tvaru uzančních slitků v podobě cihly nebo destičky s

1.  vlastním číslem,

2.  ryzostí nejméně 995 tisícin,

3.  hmotností připouštěnou na těchto trzích a

4.  označením výrobce, ryzosti a hmotnosti,

b)   zlaté mince, které

1.  mají ryzost nejméně 900 tisícin,

2.  byly vyraženy po roce 1800,

3.  jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a

4.  jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80

%.

(2) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného

členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se vztahuje i na

a)   investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato,

b)   investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu

vlastnické právo nebo právní nárok, nebo

c)      termínované obchody s  investičním zlatem,  včetně  futures a  forwardů,  které  zahrnují  převod vlastnického

práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu.

(3) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby,

která spočívá v zajištění dodání investičního zlata, jeho pořízení z jiného členského státu nebo jeho dovozu.

(4) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, se může rozhodnout, že uplatní daň

u dodání investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle odstavce 2, jinému plátci s místem plnění v tuzemsku.

(5) U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata podle odstavce 3, může být

uplatněna daň, pokud plátce při dodání investičního zlata uplatnil daň podle odstavce 4.

(6) Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok na odpočet daně v plné výši

a)   při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle odstavce 4,

b)     při nakoupení, pořízení z  jiného členského státu nebo dovozu zlata, které není  investičním zlatem, a které

následně plátce nebo jím zmocněná třetí osoba přemění na investiční zlato, nebo

c)   při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata, včetně investičního zlata.

(7) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, má nárok na odpočet daně v plné

výši  při  nakoupení,  pořízení  z  jiného  členského  státu  nebo  dovozu  zboží  nebo  služby,  přímo  související  s  výrobou

investičního zlata nebo přeměnou zlata na investiční zlato.



(8) Plátce, který přijme službu podle odstavce 5, nebo který dodává  investiční zlato osvobozené od daně a má
nárok  na  odpočet  daně  podle  odstavce  6  písm.  b)  a  c),  nebo  který  vyrobil  investiční  zlato  nebo  zlato  přeměnil  na
investiční zlato a má nárok na odpočet daně podle odstavce 7, je povinen

a)   vystavit doklad o dodání fyzické osobě nepovinné k dani, který obsahuje tyto údaje:
1.  obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo osoby, která uskutečňuje plnění,
2.  daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
3.  evidenční číslo dokladu,
4.  rozsah a předmět plnění,
5.  den vystavení dokladu,
6.    den  uskutečnění  plnění  nebo  den  přijetí  úplaty,  pokud  před  uskutečněním  plnění  vznikla  povinnost  ke  dni

přijetí úplaty přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení dokladu,
7.  celkovou částku za plnění, hmotnost a ryzost zlata,
8.  jméno, datum narození a místo pobytu fyzické osoby nepovinné k dani,

b)   uchovávat doklad podle písmene a) po dobu 10 let,

c)   uvést na daňovém dokladu vystaveném plátci nebo osobě povinné k dani rovněž hmotnost a ryzost zlata.
(9) Ustanovení odstavce 8 písm. a) a b) se nevztahuje na dodání investičního zlata podle odstavce 1 písm. b)

vydaného Českou národní bankou.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
Díl 2

Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti
 

§ 92b
Dodání zlata

 
(1) Za zlato se pro účely tohoto ustanovení považuje

a)   zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší, s výjimkou investičního zlata, v podobě neopracované, zejména slitku,
cihly, prutu, valounu, zrna, granule, granálie, lístku, drátu, prášku, zlomků, smetků nebo odpadu,

b)   investiční zlato při dodání podle § 92 odst. 4.
(2) Při dodání zlata plátci, s výjimkou České národní banky, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.
(3) Při poskytnutí zprostředkovatelské služby podle § 92 odst. 5 plátci použije plátce režim přenesení daňové

povinnosti.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 92d

Dodání nemovité věci
 

(1) Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud se uplatňuje daň
podle § 56 odst. 5.

(2) Při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci použije
plátce režim přenesení daňové povinnosti.

 

§ 92e
Poskytnutí stavebních nebo montážních prací

 
(1) Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení

Klasifikace produkce (CZCPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ
CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.



(2) Pokud plátce, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací podle odstavce 1

zdanitelné  plnění  související  s  těmito  pracemi,  použije  k  tomuto  zdanitelnému  plnění  režim  přenesení  daňové

povinnosti a plátce, pro kterého byly  tyto práce poskytnuty, doplní v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši

daně, má se za to, že toto zdanitelné plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá.

(3) Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci použije plátce režim přenesení daňové

povinnosti.

 

§ 92ea

Použití režimu přenesení daňové povinnosti
v ostatních případech

 

Plátce použije režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí zdanitelného plnění plátci, pokud se jedná o:

a)   dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, nebo

b)   dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 94

Povinná registrace plátce
 

(1)  Osoba  povinná  k  dani  uvedená  v  §  6  je  povinna  podat  přihlášku  k  registraci  do  15  dnů  po  skončení

kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat.

(2) Plátce uvedený v § 6b6a až 6e je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal

plátcem.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 95

zrušen zákonem č. 170/2017 Sb.

§ 95

Informační povinnost společníka společnosti
 

Pokud se osoba povinná k dani, která je společníkem společnosti, stane plátcem, je o tom povinna informovat

ostatní společníky do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala plátcem.

 

§ 95a

Skupinová registrace
 

(1) V přihlášce k registraci skupiny určí spojené osoby, které budou členy skupiny, osobu, která bude zastupujícím

členem  skupiny.  Přihlášku  k  registraci  podá  osoba  určená  za  zastupujícího  člena  skupiny  u  správce  daně  místně

příslušného podle § 93a.

(2) Skupina se stává plátcem od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud je přihláška k registraci skupiny

podána  nejpozději  do  31.  října  běžného  kalendářního  roku.  Pokud  je  přihláška  podána  po  31.  říjnu  běžného

kalendářního roku, stává se skupina plátcem od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání přihlášky

k registraci.

(3)  Plátce  se  při  splnění  podmínek  stanovených  v  §  5a  stává  členem  skupiny  od  1.  ledna  následujícího

kalendářního  roku, pokud skupina podá s  jeho souhlasem žádost o přistoupení plátce do skupiny nejpozději do 31.

října běžného kalendářního roku. Pokud skupina podá žádost po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se tento

plátce členem skupiny od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání žádosti.

(4) Osoba, která není plátcem, se při splnění podmínek stanovených v § 5a stává členem skupiny od prvního dne

druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skupina podá s  jejím souhlasem žádost o přistoupení osoby do



skupiny.

(5) Osoba  povinná  k  dani  je  členem  skupiny  ode  dne  zápisu  přeměny  obchodní  korporace  do  obchodního

rejstříku, pokud, na nikterou při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění

a)      zanikajícího  člena  skupiny,  který  při  přeměně  zaniká,  přechází  nebo  je  převáděno  jeho  jmění,  se  stává

členem  skupiny  od  prvního  dne  následujícího  po  dni  jeho  zániku,  pokud  není  v  okamžiku  zániku  člena  skupiny

samostatnou osobou povinnou k dani, nebo.

b)   rozdělovaného člena skupiny, pokud je v okamžiku přeměny nově vznikající osobou povinnou k dani.

(6) Osoba  povinná  k  dani  je  plátcem  ode  dne  zápisu  přeměny  obchodní  korporace  do  obchodního  rejstříku,

pokud, na nikterou při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění

a)   zanikajících nebo rozdělovaných členů více skupin, kteří při přeměně zanikají, přechází nebo je převáděno jejich

jmění,  se  stává  plátcem  od  prvního  dne  následujícího  po  dni  zániku  členů  skupin,  pokud  není  v  okamžiku

jejich přeměnyzániku samostatnou osobou povinnou k dani, nebo

b)   zanikajícího nebo rozdělovaného člena skupiny, která je v okamžiku jeho přeměny osobou povinnou k dani.

(7). Přihlášku k registraci je plátce podle odstavce 6 povinenpovinna podat do 15 dnů ode dne zápisu přeměny

do obchodního rejstříku.

(7) Osoba, na kterou při přeměně člena skupiny,  který při přeměně zaniká, přechází nebo  je převáděno  jeho

jmění  a  která  je  v  okamžiku  zániku  člena  skupiny  osobou  povinnou  k  dani,  se  stává  plátcem  od  prvního  dne

následujícího po dni zániku člena skupiny. Přihlášku k registraci je povinna podat do 15 dnů ode dne zápisu přeměny

do obchodního rejstříku.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 99b

Zdaňovací období v insolvenci
 

(1)  ZdaňovacíProbíhající  zdaňovací  období,  v  němž  nastala  účinnost  končí  dnem,  který  předchází  dni,  kdy

nastaly účinky rozhodnutí o úpadku,. Následující zdaňovací období počíná dnem, kdy nastaly účinky  rozhodnutí o

úpadku,  a  končí  posledním  dnem  tohoto  kalendářního  měsíce,  v  němž  nastala  účinnost  tohoto  rozhodnutí.  Pro

období  po  skončení měsíce,  ve  kterém nastaly  účinky  rozhodnutí  o  úpadku,  do  skončení  insolvenčního  řízení,  je

zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.

(2)(2)  Probíhající  zdaňovací  období  končí  dnem,  ve  kterém  bylo  skončeno  insolvenční  řízení.  Následující

zdaňovací  období  počíná  dnem  následujícím  po  skončení  insolvenčního  řízení  a  končí  posledním  dnem  tohoto

kalendářního  měsíce.  Pro  období  po  skončení  měsíce,  ve  kterém  bylo  skončeno  insolvenční  řízení,  do  konce

kalendářního roku je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.

(3) Plátce nemůže změnit zdaňovací období pro kalendářní rok bezprostředně následující po kalendářním roce, ve

kterém došlo ke skončení insolvenčního řízení.

(4)  Probíhající  zdaňovací  období  skupiny  končí  dnem,  který  předchází  dni,  kdy  nastaly  účinky  rozhodnutí  o

úpadku člena skupiny. Následující zdaňovací období skupiny a plátce, jehož členství ve skupině zaniklo v souvislosti

s  insolvenčním  řízením,  počíná  dnem,  kdy  nastaly  účinky  rozhodnutí  o  úpadku,  a  končí  posledním  dnem  tohoto

kalendářního měsíce.

 

§ 100

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty
 

(1) Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje

vztahující se k  jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného

hlášení nebo kontrolního hlášení.

(2)  Plátce  je  povinen  vést  v  evidenci  pro  účely  daně  z  přidané  hodnoty  u  přijatých  zdanitelných  plnění,  která

použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje

plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.

(3) Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty přehled

a)   uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od daně nebo nejsou předmětem daně,

b)   obchodního majetku.

(4(4) Plátci, kteří jsou společníky téže společnosti, jsou povinni vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty

za činnost, pro kterou se sdružili, odděleně. Tuto evidenci vede za společnost určený společník, který za společnost

plní všechny povinnosti a uplatňuje práva vyplývající z tohoto zákona pro ostatní společníky.



(5) V evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vede člen skupiny odděleně plnění, která uskutečnil pro ostatní

členy skupiny.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 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

25dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 101a

Elektronická forma podání

 

(1) Plátce je povinen podat elektronicky

a)   daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,

b)   kontrolní hlášení nebo jiné hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19,

c)   přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.

(2) Pouze elektronicky lze podat

a)   souhrnné hlášení nebo následné souhrnné hlášení,

b)   přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů; to neplatí pro identifikované osoby.

(3)  Podání  uvedená  v  odstavcích  1  a  2  lze  učinit  elektronicky  pouze  datovou  zprávou  s  využitím  dálkového

přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně

a)   podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,

b)   s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo

c)   dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

(4)  Podání  uvedené  v  odstavci  1  nebo  2,  u  kterého  je  povinnost  učinit  jej  elektronicky  a  které  není  učiněno

datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné.

 

§ 101b

Zvláštní ustanovení o podávání daňovéhodaňovém přiznání a o splatnosti daně

 

(1) DaňovéLhůta  pro  podání  daňového  přiznání  za  zdaňovací  období,  v  němž  došlo  k  končící  dnem,  který

předchází dni nabytí účinnosti  rozhodnutí o úpadku plátce nebo  člena  skupiny,  se podává do,  je  30  dnů  ode  dne

účinnosti  rozhodnutí o úpadku, pokud ode dne účinnosti  rozhodnutí o úpadku do posledního dne  lhůty pro podání

daňového přiznání uplynulo méně než 30 dnů; tuto lhůtu nelze prodloužit. To platí i pro skupinu v případě, že soud

rozhodl o úpadku jejího člena.

(2) Rozhodlli soud o úpadku člena skupiny, je skupina povinna podat nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti

rozhodnutí  o  úpadku  tohoto  člena  skupiny  daňové  přiznání  za  část  zdaňovacího  období,  která  uplynula  do  dne

předcházejícího dni účinnosti tohoto rozhodnutí.

(3)  Daňové  přiznání  za  zdaňovací  období,  ve  kterém  došlo  ke  smrti  zůstavitele,  se  podává  pouze  za  celé

zdaňovací období.

(4) Osoba spravující pozůstalost  je povinna podat daňové přiznání za zdaňovací období,  ve kterém došlo ke

smrti zůstavitele, do

a)   3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, nebo



b)   25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém došlo ke smrti zůstavitele, jehož zdaňovacím obdobím bylo

kalendářní  čtvrtletí,  pokud  od  posledního  dne  lhůty  podle  písmene  a)  do  25  dnů  po  skončení  zdaňovacího

období, ve kterém došlo ke smrti zůstavitele, uplynulo méně než 25 dnů.

(5)  Ve  lhůtě  podle  odstavce  4  vzniká  povinnost  podat  daňové  přiznání  nebo  dodatečné  daňové  přiznání  v

případě, kdy původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula.

(6) Lhůty podle odstavců 1, 2 a 4 nelze prodloužit.

(2)  Plátce,  který  jako  určený  společník  vede  evidenci  pro  účely  daně  z  přidané  hodnoty  za  společnost,  je

povinen  uvést  ve  svém  daňovém  přiznání  plnění  s  nárokem  na  odpočet  daně  a  daň  ze  své  činnosti  a  plnění  s

nárokem na odpočet daně a daň z činnosti celé společnosti. Ostatní společníci v daňovém přiznání uvádějí pouze

plnění s nárokem na odpočet daně a daň ze své vlastní činnosti.

 

§ 101c

Povinnost podat kontrolní hlášení
 

(1) Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud

a)   uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto

plnění,

b)      přijal  zdanitelné plnění  s místem plnění  v  tuzemsku,  nebo poskytl  úplatu přede dnem uskutečnění  tohoto

plnění,

c)   ve zvláštním režimu pro investiční zlato

1.  přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5,

2.  uskutečnil dodání  investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92

odst. 6 písm. b) a c), nebo

3.  investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

(2) Kontrolní hlášení za společnost podává určený společník, který podává daňové přiznání za společnost.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 102

Souhrnné hlášení
 

(1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil

a)   dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,

b)   přemístění obchodního majetku do jiného členského státu,

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.

(2) Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila 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, a to ve lhůtě do

25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno.

(3) 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) Souhrnné hlášení za společnost podává určený společník, který podává daňové přiznání za společnost

(5) Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

(56) Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle odstavce 1 písm. d), podává souhrnné hlášení současně s

daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

(67)  Pokud  plátce  podle  odstavce  56  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  45,  a  to  za  každý  kalendářní měsíc  do  konce  kalendářního

roku, ve kterém uskutečnil plnění podle odstavce 1 písm. a) až c).

(78) 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.

(89) 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.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

 

§ 104

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
 

(1) Pokud plátce uvedl skutečnosti  rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání za  jiné zdaňovací období,

než do kterého příslušely, a nesnížil tím v tomto zdaňovacím období daň, správce daně daň za zdaňovací období, ve

kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří.

(2) Pokud plátce uvedl skutečnosti  rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání za  jiné zdaňovací období,

než do kterého příslušely, a snížil  tím v  tomto zdaňovacím období daň, správce daně daň za zdaňovací období, ve

kterém  měla  být  uplatněna,  dodatečně  nevyměří,  ale  uplatní  úrok  z  prodlení  podle  daňového  řádu  z  částky  daně

uvedené v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období za každý den krácení státního rozpočtu. Úrok z prodlení

je splatný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.

(3) Správce daně podle odstavce 1 nebo 2 nepostupuje, pokud

a)   uvedení skutečností rozhodných pro stanoveníplátce, který měl nárok na odpočet daně v daňovém přiznání za

nesprávné zdaňovací období ovlivní výši  koeficientu pro výpočet odpočtu daně v poměrnéčástečné výši  podle

§ 75 nebo výši koeficientu pro výpočet odpočtu daně v krácené výši podle § 76,

b)      plátce  v  daňovém  přiznání  za  jiné  zdaňovací  období  uvede72  odst.  6  ve  zdaňovacím  období,  do

kteréhoskutečnosti rozhodné pro stanovení daně zapříslušely, uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v

daňovém  přiznání  za  nesprávné  zdaňovací  období  a  zdaňovací  období,  za  které  daňové  přiznání  nebo

dodatečné daňové přiznání je předmětem probíhajícího postupu k odstranění pochybností,do kterého příslušely,

bylo v jiném kalendářním roce, nebo

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

db)      se  jedná  o  poskytnutí  vybrané  služby  v  rámci  použití  zvláštního  režimu  jednoho  správního místa  s místem

plnění v tuzemsku.

(4) Pro identifikovanou osobu platí odstavce 21 a 32 obdobně.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 106

Zrušení registrace plátce z moci úřední
 

(1) Správce daně zruší registraci plátce, pokud plátce

a)   přestal uskutečňovat ekonomické činnosti,

b)      neuskutečnil  bez  oznámení  důvodu  správci  daně  za  12  bezprostředně  předcházejících  po  sobě  jdoucích

kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti, nebo

c)   uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

(2) Správce daně zruší registraci plátce,

a)   který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, a



b)   současně

1.  jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 000 000

Kč,

2.  za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskutečnil zdanitelné plnění,

pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku sídlo, nebo

3.  je skupinou.

(3) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 má odkladný účinek.

(4)  Správce  daně  zruší  registraci  plátce,  který  nemá  v  tuzemsku  sídlo  ani  provozovnu,  pokud  tento  plátce  v

bezprostředně předcházejícím kalendářním roce neuskutečnil v tuzemsku

a)   zdanitelné plnění a

b)   plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.

(5) Správce daně zruší registraci plátce ke dni předcházejícímu dni vzniku jeho členství ve skupině.

(6) Plátce přestává být plátcem dnem

a)   nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace,

b)   předcházejícím dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele.

(7) Skupině  lze zrušit registraci podle odstavce 1 nebo 2 pouze k poslednímu dni kalendářního roku. Skupina

přestává být plátcem dnem zrušení registrace.

 

§ 106a

Nespolehlivý plátce
 

(1) Porušíli plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že

tento plátce je nespolehlivým plátcem.

(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a má odkladný

účinek.

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek vyloučit.

(4) Staneli se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem. Staneli se nespolehlivá

osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem.

(5)  Dojdeli  ke  zrušení  registrace  nespolehlivého  plátce,  který  je  skupinou,  stávají  se  členové  této  skupiny

nespolehlivými  plátci  dnem  následujícím  po  dni,  kdy  tato  skupina  přestala  být  plátcem. Dojdeli  k  zániku  členství

člena skupiny, která je nespolehlivým plátcem, stává se tento člen nespolehlivým plátcem dnem následujícím po dni,

kdy zaniklo jeho členství ve skupině.

 

§ 106aa

Nespolehlivá osoba
 

(1)  Porušíli  osoba,  která  není  plátcem,  závažným  způsobem  své  povinnosti  vztahující  se  ke  správě  daně,

správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou.

(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a má odkladný

účinek.

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek vyloučit.

(4) Dojdeli ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou osobou okamžikem,

kdy přestane být plátcem.

 

§ 106ab

Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce
a nespolehlivou osobu

 

(1) Nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba mohou požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že nejsou

nespolehlivými; žádost mohou podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí,

a)   že jsou nespolehlivými,

b)   kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že nejsou nespolehlivými, nebo



c)   že je skupina, jejíž byli členové, nespolehlivým plátcem.

(2) Nespolehlivý plátce, který je skupinou,(4) Plátce může požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že není

nespolehlivým plátcem; žádost může podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy nabytí právní moci rozhodnutí,

a)   se stalže je nespolehlivým plátcem, nebo

b)      nabylo  právní  moci  rozhodnutí,b)      kterým  správce  daně  zamítl  žádost  o  vydání  rozhodnutí,  že  není

nespolehlivým plátcem.

(35)  Správce  daně  na  žádost  nespolehlivého  plátce  nebo  nespolehlivé  osoby  rozhodne,  že  nejsou

nespolehlivýminení  nespolehlivým  plátcem,  pokud  plátce  po  dobu  1  roku  závažným

způsobem neporušujíneporušuje své povinnosti vztahující se ke správě daně.

(46) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že daná osobaplátce

a)   je nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou,

b)   není nespolehlivým plátcem.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 106c

zrušen zákonem č. 170/2017 Sb.

§ 106c

Zrušení registrace společníka společnosti na žádost
 

(1) O zrušení registrace může plátce, který je společníkem společnosti, požádat pouze v těchto případech:

a)   zanikloli jeho členství ve společnosti, nebo

b)   při zániku společnosti po vypořádání majetku.

(2) Obrat společníka společnosti se pro účely zrušení registrace stanoví jako součet obratu

a)   tohoto společníka dosahovaný mimo společnost a

b)     dosahovaného společně všemi společníky společnosti připadajícího na  tohoto společníka; obrat připadající na

každého společníka společnosti je stejný, neurčíli společenská smlouva jiný poměr.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 106e

Zrušení registrace skupiny
 

(1)  Správce  daně  zruší  registraci  skupiny  k  poslednímu  dni  příslušného  kalendářního  roku,  pokud  do  konce

měsíce října příslušného kalendářního roku skupina podá žádost o zrušení registrace.

(2)  Pokud  skupina  nesplňuje  podmínky  podle  §  5a,  je  zastupující  člen  povinen  tuto  skutečnost  oznámit

neprodleně správci daně.

(3) Správce daně zruší registraci skupiny rovněž, pokud

a)   skupina podá žádost o zrušení registrace,

b)   skupina nesplňuje podmínky podle § 5a, nebo

b)  c)   správce daně zjistí, že žádný z členů skupiny nesplňuje podmínky pro členství ve skupině.

(42) Skupina přestává být plátcem dnem

a)   nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace, nebo

b)   zrušení registrace, a to v případě zrušení registrace na žádost.

(53) Člen skupiny je plátcem ode dne následujícího po dni, kdy skupina přestala být plátcem.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 109



Ručení příjemce zdanitelného plnění
 

(1) Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne
úplatu na takové plnění (dále jen "příjemce zdanitelného plnění"), ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v
okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty na takové plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že

a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,

b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění (dále jen "poskytovatel
zdanitelného plnění"), se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo

c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
(2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění

a)   bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny ,

b)   poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo
tuzemsko, nebo

c)   poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění,
který  je  správcem  daně  zveřejněn  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup,  a  pokud  úplata  za  toto  plnění
překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti,  při  jejímž překročení  je
stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně, nebo.

d)      poskytnuta  zcela  nebo  zčásti  virtuální  měnou  podle  právního  předpisu  upravujícího  některá  opatření  proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 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 104 EUR se nevrací.
(4) Úrok z vratitelného přeplatku se nepřizná, nepřesahujeli 10 EUR.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 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.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zaorálek v. r.
Špidla v. r.

 



____________________________________________________________

 

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.

2)       § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

4)             Vyhláška  č.  341/2002 Sb.,  o  schvalování  technické  způsobilosti  a  o  technických podmínkách provozu

vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

4a)     Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

168/1999  Sb.,  o  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  provozem  vozidla  a  o  změně  některých

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů.

5)       § 476 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

6)       § 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7a)      Například zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/2000 Sb., o

podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

7b)            Například  zákon  č.  634/2004  Sb.,  o  správních  poplatcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

7c)      § 26 až 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7d)      Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.



7e)      Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření

ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění.

10a)   Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších

předpisů.

11)     Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění

pozdějších předpisů.

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve

znění pozdějších předpisů.

16)     Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.

21)     Čl. 2 Doporučení komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny

informací.

24a)   Čl. 170 bod 2 písmeno c) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

27)     Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

vztahy  k  bytům  a  nebytovým  prostorům  a  doplňují  některé  zákony  (zákon  o  vlastnictví  bytů),  ve  znění

pozdějších předpisů.

27e)    § 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

29)      Zákon § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o

změně dalších zákonů.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně

 

Kód nomenklatury
celního sazebníku

Název zboží

0105, 0723, 25 Potraviny  včetně  nápojů  (vyjma  alkoholických,  vymezených  zvláštním

předpisem
70)

) a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady,

obvykle  určené  k  přípravě  potravin;  výrobky  obvykle  používané  jako

doplněk nebo náhražka potravin; voda.

Mimo  zboží  zařazeného  do  číselných  kódů  22032208  a  zboží  číselných

kódů 0402, 0404, 1901, 2106, které je zahrnuto v příloze č. 3a.

06   Živé  dřeviny  a  jiné  rostliny;  cibule,  kořeny  a  podobné;  řezané  květiny  a

dekorativní listoví.

0712  Rostliny a semena.

2830, 40, 48, 56, 61,

62

  Radiofarmaka,  sorbit  pro  diabetiky,  aspartam,  sacharin  a  jeho  soli,

antibiotika,  farmaceutické  výrobky    jen  určené  pro  zdravotní  služby,

prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.

Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 28432846, 2852, 3002, 3003,

3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a.

49   Knihy,  brožury,  letáky,  prospekty,  obrázková  alba,  obrázkové  knihy,

předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné,

kartografické  výrobky  všech  druhů  včetně  atlasů,  nástěnných  map,

topografických plánů a globusů, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy.

Mimo  tiskovin  plně  nebo  podstatně  určených  k  reklamě  a  mimo  zboží

zařazeného  do  číselných  kódů  4901,  4903,  4904,  které  je  zahrnuto  v

příloze č. 3a.

01  96   Zdravotnické  prostředky  podle  právního  předpisu  upravujícího

zdravotnické  prostředky,  které  jsou  obvykle  určeny  pro  výlučnou  osobní

potřebu  zdravotně  postižených  k  léčení  zdravotního  postižení  nebo  ke

zmírnění  jeho  důsledků,  pokud  se  jedná  o  zdravotnické  prostředky,  které

lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném

zdravotním  pojištění  nebo  které  jsou  uvedeny  v  příloze  č.  4  zákona  o

veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických prostředků, které

jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků oddílů B

a C přílohy č. 3:



 všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené

v oddílu B

 tampóny vinuté

 vata buničitá

 prostředky stomické  deodorační

 paruka.

01  96   Zdravotnické  prostředky  podle  právního  předpisu  upravujícího

zdravotnické  prostředky,  které  jsou  obvykle  určeny  pro  výlučnou  osobní

potřebu  zdravotně  postižených  k  léčení  zdravotního  postižení  nebo  ke

zmírnění  jeho  důsledků,  pokud  se  jedná  o  zdravotnické  prostředky

zhotovené  podle  předpisu  kvalifikovaného  zdravotnického  pracovníka,

kterým  tento  pracovník  vydává  individuální  návrh  charakteristik

zdravotnického  prostředku  určeného  k  použití  pouze  pro  jednoho

konkrétního pacienta.

90   Ortopedické  pomůcky  a  přístroje,  včetně  berlí,  chirurgických  pásů  a

kýlních  pásů;  dlahy  a  jiné  prostředky  k  léčbě  zlomenin;  umělé  části  těla;

pomůcky pro nedoslýchavé a  jiné prostředky nošené v  ruce nebo na  těle

anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady

nebo  neschopnosti,  a  to  pouze  zdravotnické  prostředky  podle  právního

předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud  jsou obvykle určeny

pro  výlučnou  osobní  potřebu  zdravotně  postižených  k  léčení  zdravotního

postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků.

48,  64,  66,  84,  85,  87,

90, 91

 Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění

  následků  nemocí,  jež  není  zdravotnickým  prostředkem  podle  zvláštních

právních předpisů, a to:

   Braille papír

   Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně

vidící osoby

    Psací  stroje  a  stroje  na  zpracování  textu  (slovní  procesory)  upravené  k

používání  nevidomými  a  částečně  vidícími  osobami  nebo  osobami  s

amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou

    Elektronické  kalkulačky  s  hlasovým  nebo  hmatovým  výstupem  pro

nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým

nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby

    Počítače  speciálně  upravené  pro  nevidomé  a  částečně  vidící  osoby  s

hlasovým  nebo  hmatovým  výstupem  nebo  hardwarovým  adaptérem  pro

zvětšování  písma  a  obrazu,  a  jejich  jednotky  a  přídavná  zařízení  s

hlasovým  nebo  hmatovým  výstupem  nebo  hardwarovým  adaptérem  pro

zvětšování písma a obrazu

    Braillská  počítačová  tiskárna  pro  nevidomé  a  částečně  vidící  osoby,

klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní

jednotky počítače pro zpracování hmatového písma

    Jednotky  počítačů  a  přídavná  zařízení  k  počítačům  umožňující  jejich

ovládání  osobami  se  sníženou  jemnou  motorikou  nebo  amputovanými

končetinami

   Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami

   Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby



    Speciální  akustické  nebo  vizuální  přístroje  pro  neslyšící,  nevidomé  a
částečně vidící osoby

   Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně
postižené osoby

    Hodinky  pro  nevidomé  a  částečně  vidící  osoby  s  hmatovým  nebo
hlasovým  výstupem  s  pouzdrem  jiným  než  z  drahých  kovů  a  vibrační  a
světelné hodinky pro neslyšící osoby

   Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo
hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby

    Části  a  součásti  těchto  výrobků,  u  kterých  je  čestným  prohlášením
doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.

94  Dětské sedačky do automobilů.

4401   Palivové  dřevo  v  polenech,  špalcích,  větvích,  otepích  nebo  podobných
tvarech; dřevěné štěpky nebo  třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky,  též
aglomerované  do  polen,  briket,  pelet  nebo  podobných  tvarů,  určené  jako
palivo.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti
 

Kód nomenklatury
celního sazebníku

Název zboží

2618 00 00 Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli

2619 00 Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a jiné
odpady z výroby železa nebo oceli

2620 Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli), obsahující
kovy, arsen, nebo jejich sloučeniny

3915 Odpady, úlomky a odřezky z plastů

4004 00 00 Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) a prášky
a zrna z nich

4707 Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)

5003 00 00 Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, niťového
odpadu a rozvlákněného materiálu)

5103 00 00 Odpad z vlny nebo jemných nebo hrubých zvířecích chlupů (včetně niťového
odpadu avšak kromě rozvlákněného materiálu)

5103 20 00 Ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

5103 30 00 Odpad z hrubých zvířecích chlupů

5202 00 00 Bavlněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5202 10 00 Niťový odpad

5505 00 00 Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a
rozvlákněného materiálu)



6310 Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních
materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání

7001 00 10 Skleněné střepy a jiné skleněné odpady

7112 Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní
odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů,
používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů

7204 Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v
ingotech

7404 00 Měděný odpad a šrot

7503 00 Niklový odpad a šrot

7602 00 Hliníkový odpad a šrot

7802 00 00 Olověný odpad a šrot

7902 00 00 Zinkový odpad a šrot

8002 00 00 Cínový odpad a šrot

8101 97 00 Odpad a šrot z wolframu

8102 97 00 Odpad a šrot z molybdenu

8103 30 00 Odpad a šrot z tantalu

8104 20 00 Odpad a šrot z hořčíku

8105 30 00 Odpad a šrot z kobaltu

ex 8106 00 10 Odpad a šrot z bismutu

8107 30 00 Odpad a šrot z kadmia

8108 30 00 Odpad a šrot z titanu

8109 30 00 Odpad a šrot ze zirkonia

8110 20 00 Odpad a šrot z antimonu

8111 00 19 Odpad a šrot z manganu

8112 13 00 Odpad a šrot z berylia

8112 22 00 Odpad a šrot z chromu

8112 52 00 Odpad a šrot z thallia

8112 92 10 Odpad a šrot hafnia

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


