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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

co je 6,5 roku života? Možná to, že nejmladší dcera nemá ani rok a najednou je ve druhé třídě.
Den co den nevíte, co bude dál…
Nic nemůžete, jste na okraji společnosti, nespolehlivý, zajištěný, bez možnosti podnikat, bez možnosti dál rozvíjet svoji firmu 
s tím, že stále dokola řešíte něco nesmyslného, že opakujete to samé – logické vysvětlení, že nejste žádný „lupič“, co ukradl miliony 
na DPH.
Obchodní řetězec – „věděl nebo vědět měl a mohl… “.

Těch, co věří, že jste v právu, je stále méně a méně. Prstů na ruce je mnoho pro ty, co Vám věří…
Plomba na nemovitém majetku místního katastrálním úřadu říká všem, že máte problém, velký problém. 
Uvěříte, že vše může být jinak, že vše je jinak, když Vám to někdo ukáže?

Ty miliony si vzal pro sebe na začátku řetězce někdo dočista jiný. Ale ten první už nic nemá, tak jste na řadě Vy. Co na tom, že jste 
v řetězci předposlední.
Skutečnost, že předchozí zdaňovací období bylo podrobeno kontrole z finančního úřadu bez nálezu, na věci nic nemění.

Není to zlý sen, je to skutečný příběh jednoho muže, ke kterému mám velmi blízko.
Ano, můj příběh, náš příběh.
Je rozdíl, když řešíte problém klienta, nebo když je to Vaše blízká rodina.

Mnohokrát jsem na svých seminářích mluvila o tom, že vím, co to je, když je někdo ze dne na den zajištěný. A doplňovala jsem, 
že jsem měla chuť jít prodávat ponožky. 
Nešla jsem. Věřila jsem, že „pravda a láska zvítězí“.

Děkuji Nejvyššímu správnímu soudu, že v 9. senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Pavla 
Molka a JUDr. Radana Malíka dne 14. 10. 2021 rozhodl v náš prospěch.
KONEČNĚ…

Děkuji, že je možné zase věřit ve spravedlnost v této zemi.
Naše profese má smysl.

Věřím, že návrat k řízení, které NSS nařizuje správci daně, nebude znamenat další nesmyslné výslechy po celé České republice. 
Jsou zbytečné a stojí naše peníze z našich daní.
Věřím, že řízení skončí…
A věřím, že úroky budou přiznány ve správné výši… Nebo bude třeba opět bojovat? Kdo ví?
Jsou to nové zkušenosti po naší sametové revoluci. Neprošlápnuté.
A někteří šlapou cestičku…

Těch 6,5 roku nelze vrátit, firma se už neprobere, je zničená.
Žijeme, to stačí. Myslím, že řada lidí v naší minulosti zažila nespravedlivý proces.

Je mnoho těch, kteří nám pomohli. Děkuji Vám všem, že jste měli odvahu stát při nás. Vážím si toho.
Děkuji všem, kteří se čas od času zeptali, jak se nám ve věci daří.

Náš judikát 9 Afs 66/2021-42 firma Agrodiesel HANÁ naleznete zde (https://bit.ly/2ZdIzUN).

Děkuji… a možná někdy něco více z tohoto příběhu…

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ® 
členka Výkonného výboru KA ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

P. S.
Žalovaný je v dalším řízení vázán právním názorem soudu (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).  
Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné. 

» Kola se točí… 
» Jedeme dál… 
» Spolu to zvládneme… 
» Jsme optimističtí… 
» Nevzdáváme se…

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2021/0066_9Afs_2100042S_20211014134035.pdf
https://bit.ly/2ZdIzUN
https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!“ 
Václav Havel

 Články

strany 12–15
24. 9. 2021Změny daně z přidané hodnoty v oblasti elektronického obchodování, 

tzv. e-commerce a dovozu zboží drobné hodnoty – 1. část
Autor: ing. Martin Bortlík 

strany 7–8
16. 9. 2021

Kdo si počká, ten se dočká (i novely DPH)
Autor: ing. Mgr. Olga Hochmannová 

strany 5–6
23. 9. 2021

Nová pravidla uplatňování DPH u e-commerce
Autor: Marek Reinoha

strana 26
3. 10. 2021

„Member state EU“ – 98. lekce angličtiny s Účetním Portálem 
Autor: ing. Vladimír Zdražil

strany 10–11
14. 10. 2021

Novela zákona o DPH konečně ve Sbírce
Autor: ing. Mgr. Olga Hochmannová 

strany 16–19
29. 9. 2021Změny daně z přidané hodnoty v oblasti elektronického obchodování, 

tzv. e-commerce a dovozu zboží drobné hodnoty – 2. část
Autor: ing. Martin Bortlík 

strany 20–25
13. 10. 2021Změny daně z přidané hodnoty v oblasti elektronického obchodování, 

tzv. e-commerce a dovozu zboží drobné hodnoty – 3. část
Autor: ing. Martin Bortlík 

audio zde

https://www.ucetni-portal.cz/download_audio.php?id=1941&kod=1633267980
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

   21. 10. 2021    Nulová DPH na elektrickou energii a plyn 
Jedná se o mimořádné prominutí daně z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec tohoto 
roku. Prominutí daně z přidané hodnoty se vztáhne na všechna dodání elektřiny nebo plynu, u nichž povinnost přiznat daň 
z uskutečněného zdanitelného plnění nebo z přijatého zdanitelného plnění nastane v listopadu nebo v prosinci 2021.

  21. 10. 2021    Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu 
mimořádné události (respirátory, filtry, filtrační polomasky) 

Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období ode dne 
1. 11. 2021 do 31. 12. 2021, a to u respirátorů, filtračních polomasek atd. Podrobnosti naleznete ve Finančním zpravodaji 
v příloze.

  19. 10. 2021    Upozornění k tiskopisům DPH 2021 
Dne 8. 10. 2021 jsme upozornili na nové formuláře v oblasti DPH. Dne 18. 10. 2021 tak učinila Finanční správa ČR a vydala 
Upozornění k tiskopisům 2021, které dáváme do přílohy, neboť je tam rozepsána změna u Přiznání k DPH. 

  12. 10. 2021    Úroky jsme museli zvednout, inflace poroste (rozhovor s M. Morou, 
viceguvernérem ČNB)  

Viceguvernér v rozhovoru pro Právo o zářijovém zvýšení měnověpolitických sazeb: „Nemůžeme se dívat na jednotlivosti 
a ustupovat jim. Jsme zodpovědní za cenovou stabilitu s inflací kolem 2 %. Teď jsme výrazně jinde a kvůli šokům, které nás 
doprovázejí, a ještě nějakou dobu budou, čekáme, že inflace v příštích měsících ještě vzroste. Takže musíme rychle konat.“.

  12. 10. 2021    Finanční správa spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani 
Přihlásit se mohou k paušální dani ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Stačí 
nejpozději do 10. ledna daného roku odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu vyplněný jednoduchý formulář, a to 
datovou schránkou, poštou nebo na podatelně úřadu.

    8. 10. 2021    Nové formuláře z oblasti DPH 
Dne 1. 10. 2021 jsme upozornili na novelu zákona o DPH, která ten den nabyla účinnosti. Tuto novelu nyní doplňuje vyhláška, 
účinná od 5. 10. 2021, která upravuje nové formuláře z oblasti DPH a oblasti celní.

    8. 10. 2021    Vláda schválila Operační program Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost, který podpoří rozvoj českých firem 

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021–2027 
schválila vláda. Žádat o podporu z programu budou moci firmy z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území 
hl. m. Prahy. 

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nulova-dph-na-elektrickou-energii-a-plyn-6346-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/interpretace-narodni-ucetni-rady-i-45-znehodnoceni-stalych-hmotnych-a-nehmotnych-aktiv-testovani-a-vykazovani-6198-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/rozhodnuti-o-prominuti-dane-z-pridane-hodnoty-z-duvodu-mimoradne-udalosti-respiratory-filtry-filtracni-polomasky-6345-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/rozhodnuti-o-prominuti-dane-z-pridane-hodnoty-z-duvodu-mimoradne-udalosti-respiratory-filtry-filtracni-polomasky-6345-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-tiskopisum-dph-2021-6338-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-1-2022-nabyde-ucinnosti-novela-exekucniho-a-obcanskeho-soudniho-radu-6195-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/uroky-jsme-museli-zvednout-inflace-poroste-rozhovor-s-m-morou-viceguvernerem-cnb-6325-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/uroky-jsme-museli-zvednout-inflace-poroste-rozhovor-s-m-morou-viceguvernerem-cnb-6325-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-sprava-spustila-prijem-oznameni-o-vstupu-k-pausalni-dani-6323-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/interpretace-narodni-ucetni-rady-i-45-znehodnoceni-stalych-hmotnych-a-nehmotnych-aktiv-testovani-a-vykazovani-6198-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nove-formulare-z-oblasti-dph-6318-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vlada-schvalila-operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-ktery-podpori-rozvoj-ceskych-firem-6317-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vlada-schvalila-operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-ktery-podpori-rozvoj-ceskych-firem-6317-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-1-2022-nabyde-ucinnosti-novela-exekucniho-a-obcanskeho-soudniho-radu-6195-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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DPH SPECIALISTA 2021
ONLINE

IHNED K DISPOZICI | 1. ROČNÍK

VÝBORNÁ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

14
dnů

5
lektorů

1.–2. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie – tuzemsko § 1 – § 13 ZDPH

3.–4. DEN ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie – tuzemsko § 13 – § 36 ZDPH

5.–6. DEN  ing. Jiří Klíma –  Daň z přidané hodnoty – teorie – dodávky zboží a služeb do/z JČS – § 4 – § 18, § 64 ZDPH

7.–8. DEN ing. Igor Pantůček  – Souvislý celodenní příklad na DPH

9. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Aktuální informace, velká novela ZDPH 2021

10. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Praktické příklady

11. DEN Marek Reinoha – DPH a dodací podmínky INCOTERMS

12. DEN Marek Reinoha – DPH a celní předpisy

13. DEN ing. Pěva Čouková – Příklady v návaznosti na účetnictví

14. DEN ing. Igor Pantůček, ing. Jiří Klíma, moderuje ing. Pěva Čouková – Panelová diskuze – témata:
p Technické zhodnocení u nehmotného majetku po novele ZDP k 1. 1. 2021 u "nového" majetku a u "starého" majetku p Pozemky 
k prodeji u FO - klient nemůže prodat pozemky delší dobu, může rozparcelovat, aby prodal? p Stavební plat a DPH ve vztahu k ekonomické 
činnosti p Jednatelé a DPH p Oprávnění vstupu na akci - § 10b ZDPH vztah akce offline akce versus online akce p Elektronicky 
poskytovanou službou nejsou - § 10i ZDPH, článek 7 odst. 3, písm. j) nařízení EU - vzdělávací služby, je-li obsah kurzů učitelem dodáván p 
Vyúčtování služeb s nájmem prostor-dodávka plynu a vyúčtování plynu nebo tepla p Počítání obratu pro DPH u cestovní kanceláře p 
Lze technické zhodnocení budovy, jež je v DPH je samostatným majetkem, mít pro DPH v obchodním majetku, i když budova v obchodním 
majetku pro DPH není - kamerový systém pro hlídání služebních automobilů, střeží i vchod budovy pro 100% osobní bydlení p OSS, jak 
hlídat sazby na zboží v jednotlivých zemích (klientovi "hlídá" e-shop, jak máme ale provádět kontrolu my?) p FO-neplátce DPH, osoba iden. 
k dani nakupuje zboží ( hračky ) z EU. Z tohoto důvodu se dříve registrovala jako osoba iden.k dani. Jak má postupovat z hlediska celního a DPH 
nyní, když Velká Británie spadá do 3.země? V jakém je nyní režimu? Co clo a DPH?

dph-specialista.cz

Podívejte se na ukázku 
14. den – 1. část

Panelová diskuze s Igorem Pantůčkem  
a Jiřím Klímou, moderuje Pěva Čouková

• záznam tzv. „navždy“

• možno zastavovat, vracet se zpět

• výukové materiály součástí

• dárek: e-book Komentář k DPH 
s příklady 2021 

Celý DPH specialista 2021 je připravený způsobem                              ,  
tj.  s minutami v popisku pro snadné vyhledávání, s bodíky přímo ve videu, na VIMEO – nový nástroj.

https://danovy-specialista.eu/
https://dph-specialista.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=JujB2uIO6c0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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Změny daně z přidané hodnoty 
v oblasti elektronického obchodování, 
tzv. e-commerce a dovozu zboží drobné 
hodnoty – 1. část
Autor: ing. Martin Bortlík

Nabízíte své zboží prostřednictvím e-shopů? Dopravujete zásilky malých hodnot koncovým zákazníkům napřímo i ze zemí 
mimo EU? Organizujete školení, koncerty, veletrhy nebo sportovní akce po celé EU? Pak zbystřete a začněte se připravovat 
na změny, které přináší novela zákona o DPH.
Martin Bortlík

Úvod

Od 1. července 2021 došlo k významným změnám v oblasti DPH u přeshraničního prodeje zboží přes internet, a to 
jak v rámci EU, tak při dovozu ze třetích zemí. Místem zdanění bude stát příjemce, což může vést k mnohačetným 
registracím k DPH. Alternativou je využití zvláštního režimu jednoho správního místa (One-Stop-Shop, OSS), kde 
prodávající spravuje své daně z místa jeho usazení (jedné země, prostřednictvím portálu – OSS).
Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „zákon o DPH“) byla vyvolána v souvislosti se 
změnami Směrnice Rady (EU) 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice 
o DPH“), které jsou obsaženy v novelách upravujících problematiku e-commerce1.  
Nutno podotknout, že i přes opětovně nezvládnutý legislativní proces (vzpomeňme např. téměř devítiměsíční 
zpoždění při zavedení pravidel v oblasti intrakomunitárního obchodu, tzv. quick fixes), který se při zavádění nových 
pravidel v oblasti DPH v ČR stává již standardem, se lze dovolat tzv. přímého účinku Směrnice o DPH, a i přes prodlevu 
v implementaci uvedených změn do českého zákona o DPH postupovat podle přímo použitelného předpisu EU.
Novela zákona o DPH, která upravuje přeshraniční elektronické obchodování (tzv. e-commerce novela) byla dne 14. 9. 2021 
schválena Poslaneckou sněmovnou a dne 16. 9. 2021 doručena k podpisu prezidentovi. Účinnost novely zákona o DPH tak 
lze předpokládat od 1. 10. 2021. Úvodem shrňme základní prvky změn.  

Prodej zboží konečným spotřebitelům (dále také jako B2C) na dálku (přes internet) bude obecně daněn v zemi spotřebitele. 
Ruší se limity jednotlivých států pro zasílání zboží. Výjimku budou mít jen malé podniky usazené v jednom členském státě EU, 
které nepřekročí roční prahovou hodnotu 10 tisíc EUR. Tato hodnota zahrnuje nejen prodej zboží na dálku, ale i poskytování 
služeb v rámci EU osobám nepovinným k dani (dále také B2C). Takové podniky mohou využít zjednodušení a prodej zboží 
danit ve státě odeslání.   

Reakcí na výše uvedenou změnu je významné rozšíření aplikace OSS. Namísto registrací k DPH v jednotlivých státech EU se 
prodávající může registrovat do režimu OSS a vypořádat evropskou DPH z vybraných transakcí v rámci speciální aplikace. Jak 
napovídá už název, základní myšlenkou je možnost spravovat veškeré evropské daně z jednoho místa. Režim OSS se aplikuje 
nejen na prodeje zboží na dálku, vybrané prodeje dovezeného zboží na dálku, ale i na vybrané služby poskytované evropským 
konečným spotřebitelům (např. prodeje vstupenek na akce konané v ostatních státech EU, služby související s nemovitostí či 
nájem dopravního prostředku). V případě prodeje dovezeného zboží na dálku bude OSS, resp. Import One Stop Shop (IOSS) 
aplikovatelný pro zásilky vlastní hodnoty do 150 EUR nepodléhající spotřební dani (dále také zboží nízké hodnoty).  

Jedno správní místo bude operovat v několika režimech, kterými jsou: režim Unie, režim mimo Unii a nově doplněný dovozní 
režim (Import One Stop Shop, IOSS). Jedná se o separátní moduly, které mají vlastní registraci i přiznání (včetně odlišných 
zdaňovacích období a termínů pro podávání těchto přiznání). 

V souvislosti se zrušením osvobození od DPH na dovoz zásilek nízké hodnoty (nově budou veškeré zásilky dovážené ze 
zahraniční podléhat DPH bez ohledu na jejich hodnotu, byť minimální) byl dále zaveden zcela nový zvláštní režim při dovozu 
zboží nízké hodnoty. Díky němu budou moci držitelé příslušného povolení odvádět DPH z dovozu zásilek nízké hodnoty 
souhrnně za kalendářní měsíc v rámci doplňkového celního prohlášení. 

1  Směrnice Rady (EU) 2017/2455, Směrnice Rady (EU) 2019/1995, Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109
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V neposlední řadě je třeba upozornit na nové odpovědnosti internetových platforem, které se mohou pro účely DPH dostat 
do pozice tzv. domnělého dodavatele.  

Registrace do OSS jsou už otevřené, s pomocí zprostředkovatele je mohou využít i subjekty usazené mimo EU. Do režimu 
OSS se mohou registrovat i zmíněné internetové platformy.

Prodej zboží na dálku (zasílání zboží)

Prodej zboží konečným spotřebitelům na dálku (přes internet) bude obecně daněn v zemi spotřebitele. Ruší se limity 
jednotlivých států pro zasílání zboží. Výjimku budou mít jen malé podniky usazené pouze v jednom členském státě 
EU, které nepřekročí roční prahovou hodnotu 10 tisíc EUR. Tato hodnota zahrnuje nejen prodej zboží na dálku, ale 
i poskytování služeb v rámci EU. Takové podniky mohou využít zjednodušení a prodej zboží danit ve státě odeslání 
(v rámci OSS).

Do specifických pravidel pro určení místa plnění, a tím členského státu zdanění, při prodeji zboží na dálku (zasílání zboží 
v terminologii předchozí právní úpravy) se provádí změny Směrnice o DPH v důsledku přijetí směrnice Rady (EU) 2017/2455, 
článku 2, s účinností od 1. ledna 2021. Právní úprava těchto pravidel v § 8 zákona o DPH vychází z pojmů „prodej zboží na 
dálku“, který vymezuje § 4 odst. 9 zákona o DPH a který nahradil dosavadní pojem „zasílání zboží“ (srov. § 8 odst. 4 předchozího 
znění zákona o DPH).

Místem plnění při prodeji zboží na dálku je obecně místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. To 
by vedlo k tomu, že by se tyto prodeje „danily“ v jiném členském státě, přinášelo by to povinnost registrace k DPH v tomto 
jiném státě a povinnost podávat tam i přiznání k DPH a toto DPH platit tamnímu finančnímu úřadu. Byť například i u jediného 
zaslání zboží do daného státu.

U menších objemů zasílání zboží (které nepodléhá spotřební dani) je toto základní pravidlo zmírněno a místo plnění se 
přesouvá do tuzemska. V tuzemsku pak tyto „prodeje“ daníme stejně jako tuzemské prodeje a odpadá povinnost registrovat 
se k DPH v jiném členském státě. Pravidlo podle § 8 odstavce 2 zákona o DPH se vztahuje na osoby prodávající zboží na 
dálku, které jsou usazeny (mají sídlo nebo provozovnu) pouze v jednom členském státě, a hodnota jimi poskytovaných 
příslušných plnění nepřesáhne stanovenou roční prahovou hodnotu, a to v daném, ani předcházejícím kalendářním roce. 
Tato prahová hodnota je stanovená v úrovni bez daně a platí společně pro přeshraničně poskytované digitální služby 
a prodeje zboží na dálku do všech ostatních členských států a činí 10 000 EUR, což při přepočtu na českou měnu podle 
směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou v den přijetí dané směrnice je 256 530 Kč. Ve svém důsledku 
to znamená, že na rozdíl od dosavadních pravidel již pro účely určení místa plnění u prodejů zboží na dálku nebude nutné 
sledovat obraty prodejů odděleně do každého členského státu.

Podle předchozí právní úpravy měl každý členský stát individuálně stanovený limit (35 tis. EUR či 100 tis. EUR), který 
osoba povinná k dani při zasílání zboží sledovala pro každý stát individuálně. Pokud byl překročen limit např. v Německu, 
ale nebyl překročen pro Slovensko, povinnost registrace vznikla jen v Německu. Podle nové úpravy je prahová hodnota 
určena 10 tis. EUR pro všechny dodávky, tedy jak ty do Německa, tak i na Slovensko. Uvedený podnikatel je tak po 1. 7. 2021 
povinen se registrovat také na Slovensku a veškeré prodeje na dálku realizované na Slovensko danit právě tam. Alternativou 
k registraci v každém jednotlivém státu EU, kam podnikatel zboží zasílá, je registrace do OSS, v rámci kterého si splní odvod 
daně do každého jednotlivého státu EU z jednoho místa (k OSS podrobněji dále). 

Příklad č. 1 – Změna výpočtu prahové hodnoty u prodeje zboží na dálku

Společnost ABC, český e-shop, plátce DPH, zasílá zboží na Slovensko a do Polska. Protože jsou zákazníci 
společnosti výhradně koneční spotřebitelé a protože společnost nedosahuje na Slovensku hranice pro zásilkový 
prodej 35 000 EUR, taktéž ani v Polsku hranice 160 000 PLN, zasílala společnost do 30. 6. 2021 zboží s českou 
DPH, kterou také přiznávala v českém daňové přiznání. Co se pro společnost změnilo od 1. 7. 2021?

U obchodů uskutečněných od 1. 7. 2021 bude záležet na tom, zda společnost v loňském roce 2020 či v letošním roce 
zaslala do obou zemí v úhrnu za méně než 10 000 EUR. Pokud společnost tuto hranici nepřekročila a ani ji nepřekročí 
za celý rok 2021, nic se pro ni z pohledu zdanění nemění a i nadále může zboží zasílat s českou DPH. Pokud byla hranice 
překročena (buď v roce 2020 nebo od začátku roku 2021), musí od 1. 7. 2021 zásilky na Slovensko zatěžovat slovenskou 
DPH a do Polska polskou DPH. Současně společnosti, pokud se nezaregistrovala do OSS, vzniká povinnost registrace 
k DPH v Polsku i Slovensku.
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Příklad č. 2 – Prahová hodnota při poskytování TBE služeb a dodání zboží na dálku 

Společnost Omega se sídlem v ČR za rok 2021 poskytla telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního 
vysílání nebo elektronicky poskytované služby v hodnotě 2 500 EUR příjemcům v Belgii a Německu a uskutečnila 
prodej zboží na dálku v hodnotě 7 000 EUR pořizovatelům v Nizozemsku. Použije se pro společnost Omega 
prahová hodnota 10 000 EUR? Může se společnost rozhodnout pro místo zdanění v členském státě pořizovatele 
pouze u prodeje zboží na dálku?

Celková hodnota přeshraničních telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky 
poskytovaných služeb a prodeje zboží na dálku v rámci EU činí 9 500 EUR, tedy méně než 10 000 EUR. Proto společnost 
může u těchto přeshraničních dodání použít stejný režim DPH jako u svých tuzemských dodání. Může se však také 
rozhodnout pro místo zdanění v členském státě příjemce/pořizovatele, ale tato volba musí být provedena jak pro 
poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytovaných 
služeb, tak pro prodej zboží na dálku. Tímto rozhodnutím bude společnost vázána po dobu dvou kalendářních let 
(§ 8 odst. 4 zákona o DPH). 

Nová pravidla platí i pro podnikající osoby, které nejsou 
dosud registrovány jako plátci DPH

Nová pravidla zasílání zboží, resp. v nové terminologii prodeje zboží na dálku, se dotknou i osob, které nejsou registrovány 
jako plátci DPH v České republice a které prodávají zboží koncovým spotřebitelům jak v tuzemsku, tak do členských států EU.

Tyto osoby nemusí uplatňovat DPH při prodeji zboží zákazníkům v ČR, dokud nepřekročí v tuzemsku obrat pro povinnou 
registraci (1 mil. Kč) nebo se dobrovolně neregistrují jako plátci.

Pokud však prodávají zboží na dálku koncovým spotřebitelům i do jiných členských států, musejí si nově sledovat výše uvedený 
limit 10 000 EUR pro společný pro prodej zboží na dálku a poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového 
a televizního vysílání nebo elektronicky poskytovaných služeb (dále také TBE služby).

Překročí-li v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce celková hodnota prodaného zboží 
a poskytnutých TBE služeb společný limit 10 000 EUR do všech členských států EU, pak se musí registrovat k DPH v každém 
členském státě ukončení přepravy nebo odeslání zboží.

Nově se však mohou registrovat k DPH jako identifikované osoby v tuzemsku a odvádět DPH náležející jinému členskému 
státu EU prostřednictvím OSS, což přináší výrazné zjednodušení. Pro tuzemská dodání zákazníkům v ČR však nadále 
neuplatňuje daň do okamžiku překročení obratu pro povinnou registraci za plátce nebo do dobrovolné registrace za 
plátce.

Příklad č. 3 – Prahová hodnota pro podnikatele, neplátce DPH

Společnost XXX provozuje e-shop a zasílá zboží zákazníkům na Slovensko (osobám nepovinným k dani). Protože 
na Slovensku nedosahovala původní hranice pro zásilkový prodej 35 000 EUR, není na Slovensku registrována 
k DPH a  zásilky nezatěžuje slovenskou DPH. Hranice 10 000 EUR nebyla u zásilek na Slovensko za rok 2020 
překročena, avšak pravděpodobně bude limit překročen v září či říjnu 2021. Mohu se již nyní zaregistrovat do 
režimu OSS, když novela zákona o DPH ještě nebyla vyhlášena ve Sbírce zákonů?

To, že novela českého zákona o DPH ještě není platná, společnost jednak nezbavuje povinnosti překročením hranice 
10  000 EUR zásilky na Slovensko zatěžovat slovenskou DPH (na Slovensku totiž byla příslušná novela přijata včas), 
jednak společnost nemůže zbavit práva na registraci do systému OSS. Do systému OSS se společnost může zaregistrovat 
již nyní a zásilky od zvoleného data (např. od 6.  9. – v tom případě je nutné se zaregistrovat do 10.  10.) zatěžovat 
slovenskou DPH (a tuto následně přiznávat a odvádět v ČR v režimu OSS) nezávisle na novele českého zákona o DPH. 
Nutným předpokladem ovšem je, že společnost je v ČR plátcem DPH či osobou identifikovanou k dani – zasílání zboží 
na Slovensko však může být důvodem pro dobrovolnou registraci k dani; tento krok je však nutné učinit před podáním 
přihlášky do režimu OSS.
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Provozovatel elektronického rozhraní

Osoby povinné k dani, které usnadňují prodej zboží na dálku pomocí elektronického rozhraní, budou zapojeny do výběru 
DPH z těchto prodejů. V tomto smyslu byl do Směrnice o DPH zaveden nový čl. 14a, resp. § 13a zákona o DPH, který uvádí, 
že u těchto osob povinných k dani se za určitých okolností má za to, že dodání provádějí samy, a budou povinny u těchto 
prodejů vyúčtovat DPH (viz ustanovení o domnělém dodavateli, podrobněji dále). Evropská komise odůvodňuje tento 
krok ve vysvětlivkách k pravidlům elektronického obchodování zajištěním účinného a efektivního výběru DPH a současně 
snížením administrativní zátěže kladené na dodavatele, daňové správy a konečné spotřebitele.

Provozovatelem elektronického rozhraní je osoba povinná k dani, která za použití elektronického rozhraní (např. 
elektronického tržiště, platformy, portálu) usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby. Za dodání zboží, které je 
usnadněno provozovatelem elektronického rozhraní, se považuje použití elektronického rozhraní tak, aby příjemce plnění 
a dodavatel nabízející zboží na prodej prostřednictvím elektronického rozhraní mohli navázat kontakt vedoucí k dodání zboží 
prostřednictvím tohoto elektronického rozhraní. Za provozovatele elektronického rozhraní lze považovat provozovatele, 
který vykonává obdobnou činnost jako např. Amazon či Mall, pokud se nejedná o prodej vlastního zboží provozovatele.

Příklad č. 4 – Provozovatel elektronického rozhraní

Provozovatel elektronického rozhraní provozuje tzv. elektronické tržiště, na kterém umožňuje prodávat zboží jiným 
prodejcům. Prodejci zboží využívají prostoru na tržišti k prodeji svého zboží a provozovatel elektronického rozhraní 
usnadňuje dodání mezi prodejcem a koncovým zákazníkem. Provozovatel elektronického rozhraní obvykle nastavuje 
podmínky dodání, přepravy, platby či vrácení zboží.
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PODNIKATELSKÁ KONFERENCE 2021
ŽIVÉ SETKÁNÍ V BOHUŇOVICÍCH (ONLINE ZÁZNAM)

Co se událo a co se chystá v daních a účetnictví | 7. ročník

9.–11. 11. 2021 v Bohuňovicích
1. den –  ing. Pěva Čouková 

Účetnictví

2. den –  ing. Mgr. Olga Hochmannová 
Problematika daně z přidané hodnoty

3. den –  ing. Otakar Machala QUD 
Problematika zákona o daních z příjmů

3 MOŽNOSTI ÚČASTI

1. možnost: Živě v Bohuňovicích 9.–11. 11. 2021 (omezený počet míst)

2. možnost: Online z kanceláře či domova 9.–11. 11. 2021

3. možnost:  Online z kanceláře či domova sledovat vybraný den: 
1. den / 2. den / 3. den

www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference/
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https://www.ucetni-portal.cz/vysvetlivky-k-pravidlum-pro-dph-v-oblasti-elektronickeho-obchodovani-130-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference/#moznost1
https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference/#moznost2
https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference/#moznostt3den1
https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference/#moznostt3den2
https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference/#moznostt3den3
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DAŇOVÝ SPECIALISTA 2021
ONLINE

ZÁZNAM IHNED K DISPOZICI | 8. ROČNÍK

VÝBORNÁ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

18
dnů

12
lektorů

• záznam tzv. „navždy“
• možno zastavovat, vracet se zpět
• výukové materiály součástí
• dárek: e-book Daň z příjmů – vyřešené 

příklady 2021.

www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/

Podívejte se na ukázku 
1. den – 1. část

Daň z přidané hodnoty – teorie

1. –2. DEN  ing. Mgr. Olga Hochmannová – Daň z přidané hodnoty – teorie
3. DEN ing. Igor Pantůček – Daň z přidané hodnoty – příklady

4.–5. DEN ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob –  
teorie i praxe včetně počítání příkladů

6. DEN plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková – Spotřební a energetická (ekologická) daň
7. DEN  ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ
8. DEN Mgr. Ivan Rota, LL.M., MBA – Profesní otázky daňového poradenství a AML zákon 
9. DEN JUDr. Karel Alexa, Ph. D. – Daňový řád – obecně

10. DEN Mgr. Barbora Bortlíková – Daňový řád – vymáhání, placení daní
11.–12. DEN ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – teorie i praxe

13. DEN Bc. Martin Mikuš – Silniční daň
13. DEN Mgr. Václav Pikal – Silniční daň – příklady
14. DEN ing. Jana Procházková – Daň z nemovitých věcí

15.–18. DEN  ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ

NOVINKA

Celý Daňový specialista 2021 je připravený způsobem                           ,  
tj.  s minutami v popisku pro snadné vyhledávání, s bodíky přímo ve videu, na VIMEO – nový nástroj.

https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/
https://www.youtube.com/watch?v=eezS-OimlEo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
s Pěva Čouková a hosté: 

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., ing. Libor Vašek, Ph.D.

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

www.ucto-academy.cz

>> záznam 15denního vzdělávacího kurzu ze dne 26. 2.– 15. 12. 2020 v Bohuňovicích <<

IHNED K DISPOZICI

Den Lektor a téma Den Lektor a téma

1.

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Poslání, uživatelé, vypovídací schopnost účetnictví, 
koncepční rámec českého účetnictví a IFRS, regulace 
účetnictví v EU a v ČR

9.
ing. Pěva Čouková
Cenné papíry, podíly

2.
ing. Pěva Čouková
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

10.
ing. Pěva Čouková 
Cenné papíry, podíly

3.
ing. Pěva Čouková
Pohledávky, opravné položky, odpisy pohledávek, 
insolvence

11.
ing. Libor Vašek, Ph.D. 
IFRS – vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči českým 
předpisům

4.
ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12.
ing. Libor Vašek, Ph.D.
Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout

5.
ing. Pěva Čouková 
Zásoby, banka, pokladna 

13.
ing. Pěva Čouková
Přeměny

6.
ing. Pěva Čouková
Rezervy, opravné položky k veškerému majetku

14.
ing. Pěva Čouková
Inventarizace krok za krokem, podstatné skutečnos-
ti k účetnictví

7.
ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15.
ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha,  
odložená daň, cash flow8.

ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

https://ucto-academy.cz/
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Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

ÚČETNÍ MĚSÍČNÍK INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz | Číslo 10/2021
Vydáno: 22. 10. 2021 v Bohuňovicích. Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | tel.: 585 389 003, infolinka: +420 730 585 423 | IČ 053 14 674

Daňový specialista 2021 končí 
– „dojmy a pojmy“… – daňový 
poradce zkoušky

1 h 42 m
in

Pavlína Žukovská, Ester Benešová
Pěva Čouková

24. 6. 2021

Ostatní příjmy – § 10 ZDP  
s ing. Zuzanou Rylovou

1 h 36 m
in

Zuzana Rylová
Pěva Čouková

2. 6. 2021

WEBINÁŘ WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Účetnictví s Pěvou

1 h 36 m
in

Pěva Čouková

30. 9. 2021

DPH aktuality  
s Olgou Hochmannovou

2 h 07 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

23. 9. 2021

WEBINÁŘ WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Účetnictví s Liborem Vaškem

1 h 44 m
in

Libor Vašek
Pěva Čouková

5. 10. 2021

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Webinář: Zákon AML a evidence 
skutečných majitelů

1 h 31 m
in

Ivan Rota
Pěva Čouková

14. 10. 2021

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-danovy-specialista-2021-konci-dojmy-a-pojmy-danovy-poradce-zkousky-24-6-2021-19-00-228-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ostatni-prijmy-10-zdp-s-ing-zuzanou-rylovou-streda-2-6-2021-19-00-227-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetnictvi-s-pevou-30-9-2021-19-00-231-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-aktuality-s-olgou-hochmannovou-23-9-2021-19-00-230-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetnictvi-s-liborem-vaskem-utery-5-10-2021-19-00-232-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-zakon-aml-a-evidence-skutecnych-majitelu-14-10-2021-19-00-233-V.html

