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DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Luboš Černý

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Daňové subjekty

osoba uskutečňující  ekonomickou činnost, která 
není od DPH osvobozena
osoba , která nebyla založena za účelem podnikání, 
pokud  uskutečňuje ekonomickou činnostpokud  uskutečňuje ekonomickou činnost

Limit 1,000.000,- Kč (novela 750.000)

Místo plnění
Zboží, tam, kde se zboží nachází v době prodeje 
Služba - tam kde je poskytnuta
Energie, tam kde je předávací místo 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Pořízení  služby nebo zboží z jiného členského 
státu 
na území  ČR

Dovoz
na území ČRna území ČR

Den uskutečnění 
předání nebo zaplacení, a to co nastane dříve 

Při dovozu 
dnem propuštění zboží do volného oběhu 
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DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Daňové doklady  - 15 dnů 
Zjednodušený doklad do 10.000,- včetně DPH

Řádný daňový doklad 
Základ daně a sazba a výpočet

Náležitosti dokladů 
obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání plátce, který 
uskutečňuje plnění, DIČ

b h d í fi  b  j é   říj í  k jí íh  d   DIČobchodní firmu nebo jméno a příjmení, kupujícího, adresa a DIČ
evidenční číslo daňového dokladu,
rozsah a předmět plnění,
datum vystavení daňového dokladu,
datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane 
dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
základ daně,
základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené 
od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,

výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 
koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 
koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Základ daně tvoří :   

jiné daně, cla, dávky nebo poplatky,
spotřební daň,
daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů a 
daň z pevných paliv, a to podle právní úpravy těchto daní,
dotace k ceně,
vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je 
uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění,
při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou 
službou,
při poskytnutí stavebních a montážních prací 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.
poskytnutá sleva 

Sazba daně 
10 a 20 % do 31.12. 2011
14 a 20 %  od 1.1. 2012
17.5 % od 1.1.2013

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Opravy základu a sazby daně
při zrušení nebo vrácení zdanitelného plnění,
při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně, 
ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného 
plnění,
pokud nedojde k dodání zboží nebo převodu 
nemovitosti 
při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni 
jejího přijetí povinnost přiznat daň a jestliže se 
zdanitelné plnění neuskutečnilo

Nárok na odpočet

pokud je zboží nebo služba použita pro 
ekonomickou činnost
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Zrušení registrace 

dobrovolné – pokud  nedosahuje subjekt  obrat 
z úřední moci 

Správa daně Správa daně 

místní příslušnost, dožádání 
provádění vytýkacího řízení 
provádění kontroly
koordinace práce správců daně (zrcadlo)

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Registrace k dani 

Dobrovolné – subjekt  sám podá žádost

Ze zákona překročení předepsaného obratu nebo 
splnění podmínkysplnění podmínky

Zdaňovací období
Povinné 
1 měsíc  10 mil Kč a více
Dobrovolné
1  měsíc 3-10 mil. Kč
3 měsíce   pod 3. mil Kč
Změna vždy k 1.1. následujícího roku 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Daňové přiznání a souhrnné hlášení
povinnost podat do 25. následujícího  měsíce 
Souhrnné hlášení pouze elektronicky 

Postup při sestavování a povinné evidence Postup při sestavování a povinné evidence 
Záznamní povinnost

Úschova  daňových dokladů  - 10 let 

Úschova účetních dokladů  - 5 let 
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Reverse Charge - hlavní změna od 1.1.2012

Přenesení daňové povinnosti 
stavební a montážní práce, účtování bez DPH  
mezi ekonomickými subjekty  mezi ekonomickými subjekty  

D pokyn   - jak postupovat 

Nesmí se účtovat s DPH, pokud ano , tak není 
nárok na odpočet 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Závěr

Pro stát - snadné vybírání daně, málo starostí

Pro podnikatele - nesnadné placení, protože musí 
platit i když  DPH nedostanouplatit i když  DPH nedostanou

Pro podvodníky  - snadné obohacení na 
nadměrných odpočtech 


