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Růžena Hrůšová
IFA ČR, Praha, 17. října 2017

Harmonizace pravidel DPH
pro poukazy
• směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016,
kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení
s poukazy
• povinná transpozice do zákona o DPH od 1. 1. 2019
• uplatňování DPH u poukazů na úrovni EU zatím nebylo
specificky upraveno, pravidla v jednotlivých členských státech
se liší, což způsobuje problémy s možným dvojím zdaněním
nebo nezdaněním přeshraničních transakcí
• výklady podle ustálené judikatury Soudního dvora EU
– C-419/02, BUPA Hospitals - povinnost přiznat DPH ze záloh
vzniká, jsou-li známy relevantní znaky uskutečnění zdanitelného
plnění, tedy budoucího dodání zboží nebo poskytnutí služby
– C-520/10, Lebara Ltd – distribuce předplacených telefonních
karet (služeb)
2

1

17. 10. 2017

Základní zásady
pravidel DPH pro poukazy
• nová pravidla se týkají poukazů, které lze použít jako
úplatu (protiplnění) při nákupu zboží a služeb
• definice poukazu pro účely DPH
– má zajistit odlišení od platebních prostředků
– základní znak poukazu - povinnost jej přijmout jako úplatu za
dané dodání zboží nebo poskytnutí služeb
– údaje: zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být
poskytnuta, nebo osoba, která má uskutečnit dodání nebo
poskytnutí

• uplatňování DPH u plnění, která jsou s poukazy spojena,
se liší podle typů (vlastností) poukazů
• rozlišují se na jednoúčelové (SPV) a víceúčelové (MPV)
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Jednoúčelový poukaz
• poukaz, u kterého lze s jistotou již při jeho vydání určit
zdanění příslušných dodání zboží nebo poskytnutí služby
• jsou známy alespoň údaje:
– sazba daně v případě zdanitelného plnění nebo skutečnost,
že se jedná o plnění osvobozené od daně
– místo plnění
• vydání a každý převod jednoúčelového poukazu se považuje
za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na která se poukaz
vztahuje
• čerpání jednoúčelového poukazu (skutečné dodání zboží či
poskytnutí služeb proti poukazu jakožto úplaty nebo části
úplaty) není plněním (není předmětem daně v tuzemsku ani v
jiném státě)
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Víceúčelový poukaz
• víceúčelový poukaz je jiný poukaz než jednoúčelový
• vydání ani převod víceúčelového poukazu nejsou plněním
(nepovažují se za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na
která se poukaz vztahuje)
• čerpání víceúčelového poukazu (skutečné dodání zboží či
poskytnutí služeb osobou proti poukazu jakožto úplaty
nebo části úplaty) je dodáním zboží nebo poskytnutím
služeb (je předmětem daně v tuzemsku nebo v jiném
státě)
• specifický základ daně - varianty:
I.
II.

vše, co uhradil příjemce plnění nebo třetí osoba
částka poukazu (snížená o daň) – není-li známa úplata podle I.
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Jednoúčelový nebo víceúčelový poukaz

– příklady
• voucher na ubytování v hotelu AC v Železné Rudě = SPV
• voucher na ubytování v libovolném hotelu řetězce AC v
ČR = SPV
• dárková knižní poukázka na odběr knihy dle vlastního
výběru v knihkupectví Čtenář v Rokytnici n. Jiz. = MPV
• poukaz na stravovací službu v restauraci Na konci v Aši
(bez nápojů) = SPV
• dárkový poukaz na večeři v restauraci (vč. vín z nabídky)
= MPV
• dobíjecí kupón (předplacená telefonní karta) = MPV
x poukázka na slevu 10 % v supermarketu – není poukaz
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Vydání a převod poukazu
Vydavatel
poukazu

Distributor
poukazu

Osoba, která přijme poukaz
jako úplatu (Redeemer dodavatel zboží nebo
poskytovatel služeb)

Distributor
poukazu

Kupující
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DPH při vydání a převodu SPV - schéma
Distributor

Redeemer
- dodavatel

Kupující

pohyb poukazu
uskutečnění plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby
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SPV -schéma(2)

Distributor 1
I - vydavatel

Distributor 2

Kupující

R - dodavatel

9

DPH při vydání a převodu MPV -schéma
Distributor

Redeemer dodavatel

Kupující

pohyb poukazu
uskutečnění plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby
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Návrhy projednávané na Radě EU
(II. pololetí 2017)
1. Návrhy aktuálně projednávané:
– Balíček návrhů k e-commerce
• modernizace DPH pro přeshraniční elektronické obchodování
mezi podnikem a spotřebitelem (B2C)
• předložený v prosinci 2016
– Konečný systém DPH
• návrhy k intra-EU dodání zboží mezi podniky (B2B)
• předložené v říjnu 2017

2. Návrhy, které Komise předloží do konce roku 2017:
– reforma sazeb DPH
– zjednodušení pravidel pro malé a střední podniky
– posílení nástrojů správní spolupráce mezi členskými státy
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E-commerce - legislativní návrhy
I.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a
směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z
přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku
– dokument 14820/16 FISC 207 (COM(2016) 757 final)

II.

Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení
(EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
– dokument 14821/16 FISC 208 (COM(2016) 756 final)

III. Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010
o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané
hodnoty
– dokument 14822/16 FISC 209 (COM(2016) 755 final)
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Obsah návrhů k e-commerce
• účinnost od 1. 1. 2019 a 1. 1. 2021
• změny v pravidlech pro stanovení místa plnění u digitálních
služeb a dodání zboží na dálku v EU (zasílání zboží):
– u plnění pod jednotnou roční prahovou hodnotou ve výši
10 tis. EUR budou podniky moci uplatnit zdanění ve svém
státě namísto ve státě spotřebitele
– od podniků, které poskytují digitální služby v EU ve výši
nepřekračující roční prahovou hodnotu 100 tis. EUR, se
bude vyžadovat doložení pouze jednoho důkazu pro určení
státu zdanění, namísto dvou
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(2)
• dílčí změny v pravidlech zvláštního režimu jednoho správního
místa (MOSS):
– prodloužení lhůty pro podání daňových přiznání (30 dnů
po zdaňovacím období )
– umožnění provádění oprav v následujících přiznáních
– fakturace podle pravidel členského státu identifikace
• rozšíření MOSS na ostatní služby poskytované v EU osobám
nepovinným k dani a na prodej zboží na dálku
• zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek a
navazující soubor opatření a variantních postupů pro výběr
DPH u těchto zásilek
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Konečný systém DPH
– legislativní návrhy
I. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,
pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel
v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný
systém zdanění obchodu mezi členskými státy
– dokument 12882/17 (COM(2017) 569 final)

II.

Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí
nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození
od daně pro plnění uvnitř Společenství
– dokument 12881/17 (COM(2017) 568 final)

III. Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU)
č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k dani
– dokument 12880/17 (COM(2017) 567 final)
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Obsah návrhů ke konečnému systému
1) zavádí se koncept certifikovaných osob povinných k dani
• na základě standardizovaných kritérií a procedur v EU
• na osoby s certifikací by se vztahovala určitá odlišná
pravidla a některá zjednodušující opatření
2) navrhuje se zohlednit zásady budoucího (tzv. konečného)
systému DPH pro intra-EU dodání zboží
• do právní úpravy ve směrnici o DPH jako závazné základní
kameny budoucího systému v prvním kroku, bez toho, že
by byla známa konkrétní dílčí řešení (budou předložena
v r. 2018)
• vychází z principu zdanění v členském státě určení zboží
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(2)
• intra-EU dodání zboží bude zdaňováno jako jediné plnění
s místem plnění ve státě ukončení přepravy
• ruší se dosavadní koncepty osvobození dodání zboží do
jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského
státu
• způsob odvodu DPH při intra-EU dodání zboží se bude
lišit v závislosti na osobě odběratele ( v 1. kroku):
– v případě odběratele - certifikované osoby se uplatní
reverse charge
– v ostatních případech bude mít povinnost odvést DPH
dodavatel prostřednictvím jednoho správního místa (OSS)
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(3)
3) opatření ke zlepšení stávajícího systému DPH pro intra-EU
dodání zboží
• stanovení identifikačního čísla (DIČ) pořizovatele jakožto
hmotněprávní podmínky pro osvobození intra-EU
dodání zboží
• zjednodušení a harmonizace pravidel (pro certifikované
osoby)
– pro konsignační sklady
– u intra-EU transakcí v řetězci
• standardizace důkazů pro prokázání dodání zboží do
jiného členského státu
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diskuse / otázky
Děkuji za pozornost.
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