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Dovoz zboží plátcem včetně skonta 
k závazkům v cizí měně – dodací doložka DAP 
(dopravu platí prodávající a odliší ji na 
faktuře od ceny zboží) 

Skonta k závazkům v cizí měně – dodací doložka DAP (s dodáním v místě určení – dopravu platí 
prodávající) 
Česká společnost A nakupuje zboží u zahraničního dodavatele B ze Švýcarska (třetí země) a ten má následující platební podmínky. Do 
jednoho měsíce úhrada v plné výši, do 14 dnů se slevou 2 % (skonto 2 %). 
Společnost A nakoupila zboží podléhající základní sazbě DPH a obdržela fakturu na částku 5 120 CHF s výše uvedenou podmínkou. Ve 
faktuře je odděleně uvedeno: 

- Zboží 5 000 CHF
- Doprava 120 CHF

Dodání závod Olomouc. 

Podle vnitropodnikové směrnice je datum uskutečnění účetního případu den dojití přijaté faktury. 
Dopravu organizuje PRODÁVAJÍCÍ - hodnota dopravy dovozu zboží na základě faktury činí 120 CHF v celním kurzu (22,00 CZK/CHF), z toho 
doprava mimo EU 30 CHF (660 CZK), doprava po EU 70 CHF (1 540 CZK) a doprava po CZ 20 CHF (440 CZK): 

         30 CHF  70 CHF  20 CHF 

          místo odeslání (CHF)     hranice EU  hranice CZ  místo určení (CZ) 

Událost Denní kurz ČNB 
CZK/CHF Datum 

Datum vystavení dokladu ve Švýcarsku 21,20 25. 1. 202x
Datum rozhodnutí o propuštění zboží (podle JSD) 
§ 33 odst. 1 písm. a) ZDPH, § 23 ZDPH
ZAŘIZUJE PRODÁVAJÍCÍ

Společnost A – úhrada bez využití skonta 

Účetní operace Částka 
v CHF Kurz Částka 

v Kč MD Dal 

1. 
3. 2. 202x
Den dojití přijaté faktury
Kurz ČNB k 3. 2. 202x je 21 CZK/CHF

5 120 21,00 107 520 131 321 

28. 1. 202x
Daňový doklad = rozhodnutí

1) Výpočet základu daně z celní hodnoty (obsahuje dopravu po hranice EU)
Celní hodnota (hodnota zboží + doprava po hranice EU) 5000 CHF+30 CHF 110 660,00 Kč 
Clo 

2) Výpočet základu daně ze statistické hodnoty (obsahuje dopravu po hranice ČR)
Statistická hodnota (hodnota zboží + doprava po hranice ČR) 112 200,00 Kč 
Clo 
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Přiznání k dani z přidané hodnoty – varianta 1 

Přiznání 1/202x – dodací doložka DAP 




