Metodická informace 090/08/16
Zpracováno dle zákona č. 235/2004 Sb., dle zákona č. 243/2016 Sb., dle zákonného opatření Senátu č.
340/2013 Sb., dle zákona č. 254/2016 Sb , ve znění pozdějších předpisů, za použití právního
informačního systému CODEXIS společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.

Novela zákona o DPH + zákonného opatření Senátu o dani
z nemovitých věcí
I. Novela zákona o DPH přijatá v souvislosti se změnou Celního zákona
Vývoz zboží

Dle celních předpisů je vývoz zboží definován jako: dopravení zboží do státu mimo EU z jednotného
celního území EU.
Dle zákona o DPH je vývoz zboží definován takto: Vývozem zboží se rozumí výstup zboží z území EU
na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací
styk nebo vnější tranzit, nebo bylo zpětně vyvezeno.
Osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země je dodání zboží plátcem, které je odesláno nebo
přepraveno z tuzemska do třetí země
a)
b)

prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo
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.

Při dodání zboží do třetí země se za den uskutečnění plnění považuje den výstupu zboží z území EU
potvrzený celním úřadem. Výstup zboží z území EU je plátce povinen prokázat rozhodnutím celního
úřadu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním úřadem potvrzen výstup zboží z území EU.
V případě, že výstup zboží z území EU není potvrzen celním úřadem, může plátce prokázat výstup zboží jinými
důkazními prostředky (např. potvrzené VDD – vývozní doprovodný doklad, TDD list karnetu TIR, přepravní
doklady – CMR, CIM, konosament, letecký nákladní list, poštovní průvodka apod., doklad o přidělení celně
schváleného určení v zemi mimo celní území EU. V uvedených dokladech musí být vyvážené zboží ztotožnitelné.

Daňovým dokladem při vývozu zboží je daňový doklad vystavený podle §28 odst. 1 písm. a), tj. jako
při 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.
Umístění zboží do svobodného pásma se nově nepovažuje za vývoz zboží a není osvobozeno od DPH.
Dovoz zboží

Dle celních předpisů je dovoz zboží definován jako: dopravení zboží ze státu mimo EU na jednotné
celní území EU.
Dle zákona o DPH je dovoz zboží definován takto: dovozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí
vstup zboží z třetí země na území Evropské unie.
Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje
ze třetí země na území EU. Má-li zboží při vstupu na území EU postavení dočasně uskladněného zboží
nebo je propuštěno do celního režimu vnějšího tranzitu, uskladnění v celním skladu nebo
svobodného pásma, dočasné použití s úplným osvobozením od cla nebo aktivního zušlechťovacího
styku, je místem plnění členský stát, ve kterém se na toto zboží přestanou vztahovat příslušná celní
opatření.
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Vznik povinnosti přiznat nebo zaplatit daň
Zdanitelné plnění je uskutečněno a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží vzniká:
a) propuštěním zboží do celního režimu: volný oběh, dočasného nebo konečného užití,
b) nesplněním některé z povinností stanovených v celních předpisech pro
1. vstup zboží, které není zbožím Evropské unie, na území Evropské unie,
2. dočasné uskladnění,
3. celní režim tranzitu,
4. celní režim uskladnění,
5. celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla,
6. celní režim zušlechtění, nebo
7. nakládání se zbožím, které není zbožím Evropské unie,
c) nesplněním podmínky, na jejímž základě může být zboží, které není zbožím Evropské unie, propuštěno do
celního režimu, s výjimkou celního režimu konečného užití,
d) odnětím zboží, které není zbožím Evropské unie, celnímu dohledu, nebo
e) porušením podmínek stanovených v povolení k použití zvláštního celního režimu.

Za daňový doklad při dovozu zboží do tuzemska se považuje
a) rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň,
nebo
b) jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

Základem daně při dovozu zboží je součet
a) základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou
zahrnuty do základu pro vyměření cla,
b) vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, popřípadě do dalšího místa určení na území
Evropské unie, pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud nejsou zahrnuty do
základu daně podle písmena a),
c) příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak.

II. Novela opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Dne 1.11.2016 nabude účinnosti novela zákonného opatření Senátu o dani z nemovitých věcí.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude vždy nabyvatel.
Rozhodným dnem je den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, u nemovitých věcí
nezapisovaných do katastru nemovitostí je to den nabytí účinnosti smlouvy.
Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno také nabytí vlastnického práva územním
samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí.
V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí se pro účely určení sjednané ceny
nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci za podmínek, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým
věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí a nabývací hodnotou není výlučně sjednaná cena.
V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí za podmínky, že nabytí
vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, je srovnávací
daňová hodnota částka odpovídající 100% směrné hodnoty nebo zjištěné ceny.

III. Nejbližší daňové povinnosti
31.8. - Daň z nemovitých věcí – 1. splátka pro zemědělce
15.9. - Daň z příjmů odvod čtvrtletní zálohy
25.9. - Přiznání i platba DPH za 8/2016, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení

V Novém Jičíně, dne 24. 8. 2016
Zpracovaly: Ing. Pavla Kotalová, Ing. Marta Mičulková
Ing. Marta Mičulková
Výtisk je určen pouze pro adresáta.
Děkujeme, že tyto metodické informace veřejně nešíříte. Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás. ©

Tato metodika má pouze informativní charakter a společnost FULLCOM s.r.o. nezodpovídá za škody
způsobené jejím nesprávným uplatněním.
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