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Informace pro plátce daně z přidané hodnoty
o nových povinnostech po vstupu ČR do Evropské unie
V souvislosti s připravovaným vstupem do Evropské unie musí Česká republika jako budoucí členský stát
přizpůsobit svůj daňový systém principům stanoveným právní úpravou Evropského společenství. Jednou
z oblastí, které se tato změna dotkne, je režim daně z přidané hodnoty uplatňovaný u plnění uskutečňovaných
mezi osobami registrovanými k této dani v různých členských státech.
Podle nově navrhovaného zákona o dani z přidané hodnoty, který by měl vstoupit v platnost a účinnost nejpozději
dnem vstupu České republiky do Evropské unie, bude ve vztahu k odběratelům z členských států Evropské unie
dnešní pojem "vývoz zboží" nahrazen termínem "dodání zboží do jiného členského státu", kterému se také
jinak říká "intra-komunitární plnění".
Tato dodání nebudou zdaňována daní na výstupu, budou považována za osvobozená zdanitelná plnění
s nárokem na odpočet, ale pouze v případě, že pořizovatel zboží je v jiném členském státě Evropské unie
registrován k dani z přidané hodnoty, tzn., že mu bylo přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) pro účely daně
z přidané hodnoty. Pro uplatnění nároku na osvobození bude pak prodávající subjekt povinen uvést
a zkontrolovat platnost DIČ svého zákazníka spolu s kódem této země, které mu bylo vydáno v jiné členské zemi
Evropské unie. Při dodání zboží do třetích zemí mimo území Evropské unie bude zachována stávající právní
úprava vývozu zboží.
Pro kontrolu nároku na osvobození transakcí z titulu dodání zboží do jiného členského státu od daně z přidané
hodnoty, budou plátci daně z přidané hodnoty povinni podávat místně příslušnému správci daně vedle daňového
přiznání tzv. souhrnné hlášení o uskutečněných intra-komunitárních plněních.
Souhrnné hlášení bude stručný a přehledný formulář, v němž plátce daně uvede souhrnné informace o jím
uskutečněných intra-komunitárních plněních za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud plátce neuskuteční v daném
kalendářním čtvrtletí dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie, souhrnné hlášení nebude podávat.
V současné době je zpracován pracovní návrh formuláře souhrnného hlášení. Jeho výsledná podoba bude
veřejnosti včas k dispozici.
Pro ověření platnosti DIČ vydaného v jiné členské zemi se čeští plátci daně z přidané hodnoty budou moci obrátit
v rámci osobní návštěvy, telefonicky, prostřednictvím poštovní zásilky, faxu nebo e-mailu na finanční úřady nebo
Ministerstvo financí. Informaci, zda je zadané DIČ odběratele z členské země Evropské unie registrované
v příslušném státě, je možno již nyní získat na serveru Evropské komise na adrese:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm
Obdobná funkce pro ověřování DIČ plátců daně z přidané hodnoty členských států Evropské unie bude zavedena
v rámci české internetové aplikace "Registr plátců DPH".
Zcela nový zákon o Dani z přidané hodnoty bude v týdnu od 16. 2. 2004 projednávat Poslanecká sněmovna ČR.
O nových povinnostech vás budeme průběžně informovat. Další změny v zákoně o DPH se můžete dovědět na
námi pořádaném semináři ing. Dagmar Fitříkové, dne 9. 4. 2004. Bližší informace najdete na www.fullcom.cz.
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