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(přemístění bez DIČ)
C-24/15 Josef Plöckl

• Situace

• Přemístil zboží ze SRN do Španělska, ale nevykázal v Německu nic

• Neregistroval se ve Španělsku, tam po cca roce našel kupce a prodal 

• SDEU

• Předání DIČ není nezbytné pro osvobození

• Osvobození lze odmítnout, pokud by se jednalo o podvod

• Nešlo o podvod

• Otázky k diskuzi

• Myslel toto soud vážně?!



© 2016 Deloitte Česká republika 3

(výhry v soutěžích, nárok na odpočet daně)
C-432/15 Baštová

• Situace

• Koňské dostihy 

• Podléhají výhry závodníků DPH?

• SDEU

• Výhry v závodech nejsou předmětem daně nikdy

• Účast na soutěžích není EČ, není tedy NNO

• Pokud soutěže jsou z objektivního hlediska prostředkem na podporu (jiné) ekonomické činnosti 
sportovce, pak je NNO plný

• Otázky k diskuzi

• Profesionální sportovec, který si vydělává hlavně výhrami, ale také i třeba příjmy z reklam (je 
žádaný, protože vyhrává), má plně ze všeho nárok na odpočet (zdaňuje ale jen příjmy z reklam)

• Vážně?!
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(popření principu neutrality)
C-378/15 Mercedes Benz Italia SpA

• Situace

• Poskytování půjček dceřiným společnostem

• FÚ chtěl všechny vstupy krátit koeficientem, nehledě na použití 

• MS mohou podle čl. 173-2 Směrnice oprávnit nebo zavázat osobu povinnou k dani, aby provedla 
odpočet daně krácený koeficientem, tj. z veškerého zboží a služeb použitých při všech plněních 

• SDEU

• Nelze mít bezobsažné ustanovení

• Alespoň vnitrostátní daňové správy nemusejí ověřovat, zda přiřazení bylo správně provedeno

• Lze narušit neutralitu

• Otázky k diskuzi

• Opravdu myslel i toto soud vážně?!
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(osvobození kulturních služeb)
C-592/15  British Film Institute

• Situace

• British Film Institute je neziskovou organizací, chtěla osvobozovat vstupné na filmy, které promítala

• Snaha využít přímý účinek směrnice

• Dle směrnice členské státy osvobodí od daně „poskytování určitých kulturních služeb…“

• AG

• Členské státy vybírají z množiny kulturních služeb

• SDEU

• Směrnice dokonce ani neumožňuje osvobodit veškeré kulturní služby

• Otázky k diskuzi

• Jak postupovat ve státech bez seznamu určujícím „kulturní služby“?
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