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DPH 115 | Určení místa plnění 
u elektronicky poskytovaných
služeb a dalších plnění
podle právního stavu k 1. 1. 2021

Zadání

Účetní kancelář poskytuje poradenské služby, pořádá ve své budově školení pro veřejnost, včetně 
akreditovaných školení koncipovaných jako rekvalifikační kurzy. Provozuje rovněž internetový 
obchod, na němž nabízí odborné publikace, a to v tištěné i v elektronické podobě a prodává účetní 
programy, které si zpravidla zájemci stahují on-line na základě poskytnutých přístupových kódů, 
případně programy na základě žádosti odběratele upgraduje. Odborné publikace a účetní programy 
si pořizují převážně osoby povinné k dani z tuzemska i ze Slovenska, v ojedinělých případech 
i osoby, které se nevykáží jako osoby povinné k dani, takže účetní kancelář má důvod předpokládat, 
že se jedná o osoby nepovinné k dani. Za r. 2020 si takto koupily elektronické publikace osoby 
nepovinné k dani ze Slovenska za 2 000 EUR, za I. pololetí 2021 za 1 000 EUR. Vypořádací koeficient 
dle § 76 ZDPH byl za r. 2020 ve výši 90 %.

• A. Za zdaňovací období září 2021 uskutečnila následující plnění, uvedené ceny jsou bez DPH:

A1. Poradenské služby plátcům DPH v tuzemsku ...............................................................1 000 000 Kč 

A2. Poradenské služby několika podnikatelům ze Slovenska v přepočtu ............................ 20 000 Kč

A3. Kurzy pro veřejnost pořádané v tuzemsku ........................................................................ 80 000 Kč

A4. Akreditované rekvalifikační kurzy pro veřejnost v tuzemsku ....................................... 120 000 Kč

A5. Prodej tištěných publikací odběratelům v tuzemsku ....................................................... 50 000 Kč

A6. Prodej elektronických publikací odběratelům v tuzemsku ............................................. 40 000 Kč

A7. Prodej elektronických publikací podnikatelům ze Slovenska v přepočtu ...................... 30 000 Kč

A8. Prodej elektronických publikací několika osobám ze Slovenska, 

které se nevykázaly jako podnikatelé v přepočtu ..............................................................10 000 Kč

• B.  Dále za zdaňovací období září 2021 účetní kancelář přijala následující zdanitelná plnění,
na která i obdržela v průběhu září řádné daňové doklady: 

B1. Za propagaci účetních služeb firmy v odborném tisku ................................... 40 000 + 8 400 DPH

B2. Za dodání elektrické energie v budově firmy ......................................................10 000 + 2 100 DPH

B3. Nákup kancelářských potřeb pro zaměstnance ................................................20 000 + 4 200 DPH

B4. Nákup bloků a propisovaček pro účastníky kurzů pro veřejnost....................... 5 000 + 1 050 DPH

B5. Pořízení osobního automobilu pro nové zaměstnance, předpokládá 
se možnost využití i pro osobní potřebu v odhadované výši 10 % .............. 300 000 + 63 000 DPH

B6. Konzultace s právní kanceláří kvůli stanoviskům pro klienta ......................... 15 000 + 3 150 DPH 

B7. Za IT služby při úpravách programu pro internetový obchod ........................ 60 000 + 12 600 DPH
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Řešení

• A. Uskutečněná plnění
A1. Poradenské služby plátcům DPH v tuzemsku ...............................................................1 000 000 Kč 

+ 210 000 DPH, ř. 1 DP

A2. ...


