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VáÏení a milí ãtenáfii,

v dal‰ím vydání roku
2009, které právû dr-
Ïíte v rukou, nalez-
nete dal‰í ãlánek
z na‰eho seriálu

k novele zákona o DPH 2009.
Dne‰ní ãlánek se jmenuje Novela
zákona o DPH 2009 – oprava v˘‰e
danû.

Jaká je souãasná právní úprava,
a co se zmûnilo od 1. ledna 2009
v oblasti opravy v˘‰e danû, Vám
vysvûtlí Olga Holubová.

V druhé polovinû ãasopisu Vám
pomáháme s fie‰ením Va‰ich pro-
blémÛ. V‰echny dotazy souvisí
s novelou ZDPH, a proto vûfiím, Ïe
v nich také Vy naleznete fie‰ení
Va‰eho problému.
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Stav pfied novelou

Do konce roku 2008 byla pravidla pro
opravu sazby danû a v˘‰e danû zce-
la odli‰ná od pravidel, která platí po
novele. Ustanovení § 49 upravovalo
pravidla t˘kající se povinnosti opravy
sazby a v˘‰e danû ve prospûch stá-
tu. Opravu ve prospûch daÀového
subjektu zákon neumoÏÀoval, i kdyÏ
byla tato úprava v rozporu s evrop-
sk˘m právem.

Pfiíklad 1

Plátce, stavební firma, uplatnil
v roce 2008 na zdanitelné plnûní,
rekonstrukci obchodu v nebyto-
vém domû, omylem sníÏenou saz-
bu danû, zatímco správná sazba
je sazba základní. KdyÏ svoji chybu
zjistil, opravil ji podle § 49 a § 50
ZDPH úãinného do konce roku
2008. Vystavil svému odbûrateli
opravn˘ daÀov˘ doklad, na kter˘
uvedl kromû v‰ech obvykl˘ch
údajÛ i evidenãní ãíslo pÛvodního
daÀového dokladu, pÛvodní zá-
klad danû a daÀ ve sníÏené sazbû
se záporn˘m znaménkem a zá-
klad danû a daÀ v základní sazbû
s kladn˘m znaménkem. PoÏádal
svého odbûratele o doplacení roz-
dílu v sazbû danû. Odbûratel rozdíl
doplatil, protoÏe na základû

Olga Holubová, daÀov˘ poradce

NOVELA ZÁKONA
O DPH 2009 
– Oprava v˘‰e danû

opravného daÀového dokladu si
mohl uplatnit nárok na odpoãet
této ãástky od státu. Plátce – do-
davatel podal dodateãné daÀo-
vé pfiiznání podle § 103 a daÀ stá-
tu doplatil.

Pfiíklad 2

Plátce, stavební firma, omylem
uplatnil základní sazbu danû pfii re-
konstrukci rodinného domu. SvÛj
omyl zjistil aÏ po nûkolika mûsících
po upozornûní odbûratele – ne-
podnikatele (obãana). Ustanovení
§ 49 odst. 2 ZDPH ve znûní úãin-
ném do konce roku 2008 neumoÏ-
Àovalo tomuto plátci uvedenou
chybu opravit, i kdyÏ jeho odbûra-
telem byl v daném pfiípadû ob-
ãan, kter˘ nemûl moÏnost nárok
na odpoãet uplatnit. Stát by tedy
nebyl pfiípadnou opravou nijak
po‰kozen.

Stav po novele – oprava
ve prospûch státu

Novela zákona úãinná k 1. lednu
2009 se uÏ povinnostmi oprav ve pro-
spûch státu vÛbec nezab˘vá. DÛvo-
dem se skuteãnost, Ïe pfiíslu‰ná usta-
novení byla do konce roku 2008
duplicitní, v zásadû stejná úprava je

OPRAVA V¯·E DANù

totiÏ obsaÏena v § 41 zákona
ã. 337/1992 Sb., o správû daní a po-
platkÛ:

„(1) Zjistí-li daÀov˘ subjekt, Ïe jeho
daÀová povinnost má b˘t vy‰‰í nebo
daÀová ztráta niÏ‰í neÏ jeho poslední
známá daÀová povinnost, je povinen
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Pfiíklad 3

Plátce, spoleãnost zaji‰Èující celní
formality, zatûÏuje své sluÏby daní
na v˘stupu, a to i v pfiípadech,
kdy jde o sluÏby související s v˘vo-
zem zboÏí. DÛvodem je skuteã-
nost, Ïe spoleãnost nemá v oka-
mÏiku vystavení daÀového
dokladu jistotu, Ïe zboÏí skuteãnû
opustí území Evropského spole-
ãenství. Její odbûratelé proti tako-
vému postupu nemûli v roce 2008
Ïádné námitky, protoÏe v obecné
rovinû mûli nárok na odpoãet (tj.
nemuseli své odpoãty nijak krátit)
a § 72 odst. 6 ZDPH jim navíc zaru-
ãoval uznání odpoãtu i v pfiípa-
dech, kdy bylo pfiijaté plnûní osvo-
bozeno od danû. V roce 2009
v‰ak uÏ nebude moÏno uvedené
odpoãty uznat, protoÏe ustanove-
ní § 72 odst. 6 je novelou zru‰eno.
Poskytovatel sluÏeb s odbûrate-
lem budou nuceni nalézt jiné fie‰e-
ní, napfiíklad takové, Ïe odbûratel
bude poskytovat dodavateli po-
staãující dÛkazy o v˘vozu zboÏí,
aby mohl dodavatel postupovat
podle zákona a své sluÏby bez
obav osvobodit podle § 69 odst. 3
ZDPH.

Plátce dále ztrácí od r. 2009 jedin˘
pádn˘ argument pro uplatnûní od-
poãtu základní sazby danû, mûlo-li
b˘t pfiijaté zdanitelné plnûní zatíÏe-
no sazbou sníÏenou. Tímto argumen-
tem byl zákaz moÏnosti opravy saz-
by danû smûrem dolÛ, kter˘ pro
plátce, jenÏ plnûní uskuteãnil, platil
do konce roku 2008. I kdyÏ dosud
není správní praxe v daném ohledu
vyvinuta, natoÏ ustálena, a nelze
vylouãit, Ïe správci danû budou od-
poãet chybné sazby tolerovat, do-
poruãuji plátcÛm maximální opatr-
nost. DaÀové doklady obsahující
nesprávnû vy‰‰í sazbu danû by mûl
plátce sv˘m dodavatelÛm vracet
a trvat na jejich opravû, zejména
tam, kde jde o v˘znamné ãástky
a nejsou pochybnosti o správnosti
sníÏené sazby. V této souvislosti je
tfieba pfiipomenout, Ïe ani evropské
právo neumoÏÀuje odpoãet danû
v jiné v˘‰i, neÏ ve v˘‰i stanovené dle
zákona:

(15) V souladu s ãl. 18 odst. 1 písm. a),
musí mít osoba povinná k dani
k uplatnûní nároku na odpoãet fak-
turu vystavenou v souladu s ãl. 22
odst. 3 písm. b), jenÏ ukládá uvést ce-
nu bez danû, odpovídající daÀ, jed-
notlivou sazbu, stejnû jako osvoboze-
ní. V souladu s tímto ustanovením je
uvedení danû odpovídající poskytnu-
tému zboÏí nebo sluÏbám podstat-
n˘m údajem, na nûmÏ uplatnûní ná-
roku na odpoãet závisí. Z toho
vypl˘vá, Ïe nárok nemÛÏe b˘t uplat-
nûn ve vztahu k dani, která neodpo-
vídá dané transakci, aÈ uÏ proto, Ïe
daÀ je vy‰‰í neÏ zákonem stanovená,
nebo Ïe zmínûná transakce není
pfiedmûtem danû.

(16) A navíc, v souladu s ãl. 21 odst. 1
písm. a): „. pÛvodní odpoãet se opra-
ví v souladu s postupy stanoven˘mi
ãlensk˘mi státy, zejména... je-li odpo-
ãet danû vy‰‰í nebo niÏ‰í, neÏ na jak˘
mûla osoba povinná k dani nárok”.
Z tohoto ustanovení vypl˘vá, Ïe jestli-
Ïe pÛvodnû uplatnûn˘ odpoãet ne-
odpovídá ãástce danû splatné dle
zákona (legally due), musí b˘t opra-
ven, i kdyÏ odpovídá ãástce danû
uvedené na faktufie nebo jiném do-
kumentu, jenÏ slouÏí jako faktura.

(18) Nakonec, s ohledem na argu-
ment pfiedloÏen˘ odvolávajícím se
v hlavním fiízení a Komisí v tom smyslu,
Ïe omezení nároku na odpoãet danû
odpovídající poskytnutému zboÏí
a sluÏbám vyvolává otázku neutrality
danû, musí b˘t poznamenáno, za

pfiedloÏit do kon-
ce mûsíce násle-
dujícího po tomto
zji‰tûní dodateã-
né pfiiznání nebo
hlá‰ení. V doda-
teãném daÀo-
vém pfiiznání ne-
bo hlá‰ení uvede
daÀov˘ subjekt
i den zji‰tûní dÛvo-
dÛ pro jeho podání. V této lhÛtû je
dodateãná daÀ téÏ splatná. Nesta-
noví-li tento nebo jin˘ daÀov˘ zákon
jinak, dodateãné daÀové pfiiznání
nebo hlá‰ení na daÀovou povinnost
niÏ‰í nebo daÀovou ztrátu vy‰‰í lze po-
dat za podmínek stanoven˘ch v od-
stavci 4, a to ve stejné lhÛtû, která je
stanovena pro dodateãné daÀové
pfiiznání nebo hlá‰ení na daÀovou
povinnost vy‰‰í nebo daÀovou ztrátu
niÏ‰í; úãinky nastávají dnem uplynutí
lhÛty pro jeho podání.”

Z tohoto dÛvodu byl bez náhrady zru-
‰en i § 103 ZDPH, kter˘ stanovil povin-
nosti a práva v souvislosti s dodateã-
n˘m pfiiznáním k dani. I po novele
zákona úãinné k 1. lednu 2009 tedy
bude mít plátce povinnost opravit
sazbu resp. v˘‰i danû, jedin˘m rozdí-
lem je, Ïe mu tato povinnost plyne z ji-
ného pfiedpisu. Základní technika
opravy v‰ak zÛstává stejná, i kdyÏ to
z § 50 ZDPH na první pohled nevypl˘-
vá. Oporu pro toto tvrzení lze nalézt
zejména v § 77 ZDPH, kter˘ upravuje
práva a povinnosti odbûratelÛ v sou-
vislosti s proveden˘mi opravami a pfii-
jetím opravn˘ch daÀov˘ch dokladÛ.
JestliÏe tedy nastane situace, kterou
jsem popsala v pfiíkladu ã. 1. v roce
2009, bude plátce pfii opravû postu-
povat zcela shodnû s tím, jak postu-
poval v roce 2008.

Stav po novele – nárok
na odpoãet nesprávnû
uplatnûné danû v souvislosti
s novû zavedenou moÏností
její opravy

Novelizovan˘ § 49 ZDPH upravuje to,
co byl pfied novelou v˘slovnû zaká-
záno, a sice moÏnost opravy v˘‰e da-
nû ve prospûch plátce, tj. smûrem
dolÛ. Zákonodárce tím uãinil dal‰í
krok k uvedení zákona o DPH do sou-
ladu se Smûrnicí Rady 2006/112/ES.
Se zavedením nov˘ch pravidel v‰ak
budou muset plátci pfiijmout i nové
povinnosti, zejména povinnost kon-
troly správnosti danû na vstupu. Od
1. ledna je totiÏ zru‰ena moÏnost od-
poãtu danû na vstupu, byla-li tato
daÀ uplatnûna u plnûní osvobozené-
ho od danû (§ 72 odst. 6 ZDPH úãin-
ného do konce r. 2008), a to právû
proto, Ïe zákon umoÏÀuje opravu v˘-
‰e danû smûrem dolÛ.

Potfiebujete rychle a snadno vyhledat zmûny, které
pfiinesla velká novela ZDPH 2009? VyuÏijte broÏuru
Pfiehled zmûn v zákonû o DPH, která je souãástí
pfiedplatného. Olga Holubová Vás pomocí 
pfiehledn˘ch tabulek fiazen˘ch dle jednotliv˘ch 
oblastí ZDPH se v‰emi zmûnami seznámí.

�
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úãelem zaji‰tûní aplikace tohoto prin-
cipu, je na ãlensk˘ch státech, aby
zajistily ve sv˘ch národních záko-
nech moÏnost opravení jakékoli da-
nû nesprávnû fakturované, pokud
osoba, jeÏ doklad vystavila, prokáÏe,
Ïe jednala v dobré vífie.

(19) Odpovûì na první otázku musí
proto b˘t, Ïe nárok na odpoãet sta-
noven˘ ·estou smûrnicí nelze apliko-
vat na splatnou daÀ jenom proto, Ïe
je uvedena na faktufie. (C-342/87 Ge-
nius Holding)

Druh˘m, pomûrnû siln˘m argumen-
tem pro to, Ïe obezfietnost je namístû,
je nov˘ odst. 6 v § 47, kde zákono-
dárce za urãit˘ch podmínek umoÏÀu-
je uplatnit základní sazbu danû
u zboÏí, které podléhá sazbû sníÏené.

osvobozené plnûní) a i v pfiípadech,
kdy vÛbec k Ïádnému plnûní, které je
pfiedmûtem danû, nedo‰lo (napfi. pl-
nûní mimo tuzemsko, náhrada ‰kody,
apod.). Povinnost pfiiznat a zaplatit
daÀ podle § 108 vzniká totiÏ pouze
tehdy, je-li plnûní zdanitelné. Jedno-
znaãnou odpovûì na tyto otázky
§ 49 neposkytuje.

Ze znûní § 50 odst. 2 a 3 lze nicménû
dovodit, Ïe opravu ve smyslu § 49 lze
provést vÏdy, kdyÏ se opravuje v˘‰e
danû smûrem dolÛ, a to jak v pfiípa-
dech, kdy mûl plátce ãi osoba iden-
tifikovaná k dani povinnost daÀ pod-
le § 108 pfiiznat (napfi. uskuteãnûní
zdanitelného plnûní, uvedení danû
na daÀovém dokladu, apod.), tak
v pfiípadech ostatních (napfi. usku-
teãnûní plnûní mimo tuzemsko, usku-

le § 77 odst. 4 ZDPH ve stejném ob-
dobí povinnost sníÏit odpovídajícím
zpÛsobem pÛvodnû uplatnûn˘ nárok
na odpoãet.

Opravn˘ daÀov˘ doklad obsahuje
v principu tytéÏ náleÏitosti jako daÀo-
v˘ doklad pÛvodní, vãetnû ãísla pÛ-
vodního daÀového dokladu, aby
byla vazba na pÛvodní plnûní nepo-
chybná. PÛvodní údaje o základu
danû a dani, pfiípadnû o osvoboze-
ném plnûní, budou uvedeny se zá-
porn˘m znaménkem. Nové správné
údaje uvede plátce se znaménkem
kladn˘m, aÈ uÏ se jedná o hodnotu
osvobozeného plnûní nebo plnûní
mimo pfiedmût danû, které bylo dfiíve
nesprávnû zdanûno, nebo o základ
danû a správnou sazbu danû, byla-li
pÛvodnû uplatnûna sazba nespráv-

Novela zákona o DPH 2009
Ve vydáních 20/08–26/08 naleznete ãlánky na tato témata, Pfieúãtování, Leasing, Cost sharing, Sledování
obratu a povinnost registrace k DPH, Povinnost registrace k DPH – ostatní zmûny, DaÀové doklady, Nov˘
tiskopis pfiiznání k dani z pfiidané hodnoty, Základ danû pfii bezúplatném poskytnutí zboÏí nebo sluÏby

Pfiipravujeme tyto ãlánky
• Vydání 3/09 – Novelizovaná ustanovení t˘kající se nemovitostí
• Vydání 4/09 – Místo plnûní u nehmotn˘ch sluÏeb
• Vydání 5/09 – Zmûna reÏimu

Informace VâAS – to je DPH aktuálnû

V tomto vydání 02/09 naleznete ãlánek Novela zákona o DPH 2009 – oprava v˘‰e danû

Kdyby takov˘ postup zákon bûÏnû
pfiipou‰tûl, byl by tento odstavec
nadbyteãn˘.

Stav po novele – oprava
ve prospûch plátce

JiÏ první odstavec § 49 vzbuzuje roz-
paky. Ty se váÏí k jeho jazykovému v˘-
kladu. Hned v první vûtû mluví záko-
nodárce o plátci a o osobû
identifikované k dani (tj. o dvou sub-
jektech), ale zbytek textu je cel˘
v jednotném ãísle. Z pohledu ãeského
jazyka text proto nedává vÛbec Ïád-
n˘ smysl. Plátce se mÛÏe leda domní-
vat, Ïe § 49 se t˘ká jak osoby identifi-
kované k dani, tak plátce. Zmínka
o povinnosti pfiiznat a zaplatit daÀ ve
vûtû vedlej‰í zase vzbuzuje pochyb-
nosti o rozsahu pfiípadÛ, v nichÏ je
moÏno ustanovení § 49 pouÏít. Vzhle-
dem k uveden˘m nejasnostem mÛÏe
b˘t plátce na pochybách, zda se
oprava smûrem dolÛ provede pouze
v pfiípadech, kdy bylo plnûní zdanitel-
né (tj. oprava v˘‰e sazby) nebo vÏdy,
kdy bylo pÛvodní plnûní pfiedmûtem
danû (napfi. byla uplatnûna daÀ na

teãnûní plnûní osvobozeného bez
povinnosti vystavit daÀov˘ doklad,
apod.). Osoba, která opravuje v˘‰i
danû, je podle § 49 povinna vystavit
opravn˘ daÀov˘ doklad, pokud pfii
poskytnutí pÛvodního plnûní:

– mûla povinnost daÀov˘ doklad vy-
stavit nebo

– pokud ho vystavila.
V ostatních pfiípadech provádí opra-
vu ve své daÀové evidenci. Oprava
v˘‰e danû je samostatn˘m zdanitel-
n˘m plnûním, které je uskuteãnûné
ve zdaÀovacím období:

– v nûmÏ byl daÀov˘ doklad doruãen
pfiíjemci plnûní, jenÏ je plátcem ne-
bo osobou identifikovanou k dani,

– v nûmÏ byla provedena oprava v˘-
‰e danû v daÀové evidenci v ostat-
ních pfiípadech.

ZdaÀovací období, v nûmÏ plátce
opravu v˘‰e danû provede, se po-
dobnû jako u opravy základu danû
podle § 42 váÏe na období, v nûmÏ
byl opravn˘ daÀov˘ doklad doruãen
plátci – odbûrateli. Ten má totiÏ pod-

ná nebo nebylo plnûní zdanûno vÛ-
bec. Plátce by nemûl zapomenout
ani na ostatní pfiípadné náleÏitosti
daÀového dokladu, pokud jsou pfie-
depsány, napfiíklad na sdûlení
o osvobození nebo místu plnûní mi-
mo tuzemsko.

Pfiíklad 4

Plátce v situaci popsané v pfiíkladu
ã. 2, která nastala po 1. lednu
2009, mÛÏe opravit sazbu danû
v bûÏném období následujícím
zpÛsobem. Pokud vystavil svému
odbûrateli daÀov˘ doklad, i kdyÏ
k tomu nebyl povinen, vystaví
opravn˘ daÀov˘ doklad rovnûÏ
i pfii opravû. Na dokladu uvede
kromû bûÏn˘ch náleÏitostí téÏ ãíslo
pÛvodního daÀového dokladu
a pÛvodní základ danû a chybnû
uplatnûnou základní sazbu se zá-
porn˘m znaménkem a tytéÏ správ-
né údaje se znaménkem kladn˘m.
Opravu zahrne do daÀové evi-
dence a do daÀového pfiiznání
bûÏného období. Pokud plátce

Nové seriály DPH aktuálnû
Seriál ãlánkÛ Novela ZDPH 2009 – ¤e‰ení praktick˘ch problémÛ

– v tomto seriálu budeme fie‰it Va‰e problémy související s novelou ZDPH 2009

Seriál ãlánkÛ Novela ZDPH 2010 Vám bude pfiiná‰et informace napfiíklad o:

– zmûnách ve vymezení místa plnûní pfii poskytování pfieshraniãních sluÏeb osobám povinn˘m k dani,
– zavedení povinnosti vykázat pfiíslu‰né sluÏby v souhrnném hlá‰ení pro uplatnûní principu reverse charge, 
– nov˘ch provádûcích pravidel pro vravení DPH osobám povinn˘m k dani usazen˘m v jiném ãlenském státû,
– zmûnû místa plnûní pfii pofiádání veletrhu pro osobu nepovinnou k dani (od 1. 1. 2011).
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d o t a z y

Máte problém, se kter˘m si nevíte rady?
VyuÏijte ná‰ bezplatn˘ odpovûdní servis. Na‰i poradci jsou pfiipraveni vyfie‰it

kaÏd˘ Vá‰ problém do 3 t˘dnÛ. Odpovûdi na dotazy zákazníkÛ, ktefií jiÏ 
odpovûdní servis vyuÏívají, naleznete na následujících stranách.

Dotazy zadávejte pfies http://zakaznik.dashofer.cz

?

daÀov˘ doklad pÛvodnû nevysta-
vil, provede opravu pouze ve své
daÀové evidenci. Plátce mÛÏe
v roce 2009 opravit i plnûní, která
nastala do konce roku 2008. Ze
zákona nevypl˘vá, Ïe by tento po-
stup byl zakázán.

Pfiíklad 5

Plátce, stavební firma – subdoda-
vatel, uplatnil základní sazbu pfii
obkládání koupelen u novostavby
bytového domu pro sociální byd-
lení. Správnû mûl uplatnit sazbu
sníÏenou. Jeho odbûratel (v posta-
vení generálního dodavatele) jej
vyzval k opravû. Plátce vystaví
opravn˘ daÀov˘ doklad, na nûmÏ
jako v pfiedchozím pfiíkladu uvede
kromû bûÏn˘ch náleÏitostí téÏ ãíslo
pÛvodního daÀového dokladu
a pÛvodní základ danû a chybnû
uplatnûnou základní sazbu se zá-
porn˘m znaménkem a tytéÏ správ-
né údaje se znaménkem kladn˘m.
Opravu provede v bûÏném obdo-
bí, av‰ak nejdfiíve v tom, v nûmÏ
byl opravn˘ daÀov˘ doklad doru-
ãen jeho odbûrateli. Podle § 77
odst. 4 ZDPH má odbûratel povin-
nost vrátit státu odpovídající ãást
dfiíve uplatnûného odpoãtu, která
je pfiedmûtem opravy, ve zdaÀo-
vacím období, v nûmÏ opravn˘
daÀov˘ doklad obdrÏel.

Pfiíklad 6

Plátce, stavební firma – subdoda-
vatel, uplatnil základní sazbu danû
pfii dodávání stavebních prací na
Slovensku. Vzhledem k tomu, Ïe

V nûkter˘ch pfiípadech oprav v‰ak
bude plátce váhat, zda opravu pro-
vést podle § 49 a § 50 v bûÏném ob-
dobí nebo podat dodateãné pfiiznání
podle § 41 odst. 1 zákona o správû
daní a poplatkÛ. Budou to zejména
chyby v evidenci DPH (napfi. duplicit-
ní zápisy) nebo i dvakrát vystavené
daÀové doklady v dÛsledku omylu.
Ustanovení § 49 neposkytuje, jak jsem
uÏ v˘‰e uvedla,  jednoznaãn˘ návod,
které v‰echny opravy pokr˘vá.

Druhou otázkou, na kterou zákon ne-
poskytuje odpovûì, je, zda plátce mÛ-
Ïe provést opravu v pfiípadech pokry-
t˘ch ustanovením § 49 pomocí
dodateãného pfiiznání nebo zda ji lze
provést pouze podle § 49 v pfiiznání
bûÏném. Ustanovení § 41 zákona
o správû daní a poplatkÛ umoÏÀuje
podat dodateãné pfiiznání na niÏ‰í da-
Àovou povinnost pouze tehdy, nesta-
noví-li zvlá‰tní zákon jinak. Je evident-
ní, Ïe zákon o DPH stanoví zpÛsob
opravy v˘‰e danû ve prospûch plátce
ve vybran˘ch situacích jinak a pro tyto
pfiípady je proto ustanovením speciál-
ním. Podle mého názoru tedy nelze
provést opravu v˘‰e danû smûrem do-
lÛ v pfiípadech, na nûÏ se vztahuje § 49,
v dodateãném pfiiznání. Jiná situace
by pravdûpodobnû nastala, kdyby
plátce provedl souhrn oprav obûma
smûry, jejichÏ dÛsledkem by bylo zv˘‰e-
ní daÀové povinnosti. Pak mu § 41 zák.
o správû daní a poplatkÛ ukládá po-
dat dodateãné pfiiznání k dani ve pro-
spûch státu (tj. na vy‰‰í daÀ). Proti opra-
vám v˘‰e danû ve prospûch státu by
tak bylo moÏno postavit opravy ve pro-
spûch plátce a do urãité míry kompen-
zovat v˘‰i dodateãnû pfiiznávané da-
nû na v˘stupu a tím zmírnit neblahé
dÛsledky, které dodateãné pfiiznání na
vy‰‰í daÀ vÏdycky nese.

jde o sluÏbu související s nemovi-
tostí, nebylo toto plnûní pfiedmû-
tem danû v âeské republice, ale
na Slovensku. Na faktufie tedy ne-
mûla b˘t ãeská daÀ uplatnûna.
Odbûratel (v postavení generální-
ho dodavatele) vyzval plátce
k opravû. Ten vystaví opravn˘ da-
Àov˘ doklad, na nûmÏ jako v pfied-
chozím pfiíkladu uvede kromû
bûÏn˘ch náleÏitostí téÏ ãíslo pÛ-
vodního daÀového dokladu a pÛ-
vodní základ danû a chybnû
uplatnûnou základní sazbu se zá-
porn˘m znaménkem, cenu plnûní
se znaménkem kladn˘m a sdûlení,
Ïe plnûní podléhá dani na Sloven-
sku a nikoli v âR. Opravu provede
v bûÏném období, av‰ak nejdfiíve
v tom, v nûmÏ byl opravn˘ daÀov˘
doklad doruãen jeho odbûrateli.
Podle § 77 odst. 4 ZDPH má odbû-
ratel povinnost vrátit státu dfiíve
uplatnûn˘ odpoãet ve zdaÀova-
cím období, v nûmÏ opravn˘ da-
Àov˘ doklad obdrÏel.

Plátce mÛÏe vystavit i souhrnn˘
opravn˘ daÀov˘ doklad, coÏ je prak-
tické pfiedev‰ím v pfiípadech, kdy
chyboval opakovanû a dlouhodobû.
Údaje k jednotliv˘m pÛvodnû vysta-
ven˘m daÀov˘m dokladÛm v‰ak mu-
sejí b˘t uvádûny kaÏd˘ zvlá‰È tak, jak
poÏaduje druh˘ a tfietí odstavec § 50.

Tfiíletá lhÛta pro opravu v˘‰e danû je
shodná se lhÛtou pro opravu základu
danû a s prekluzívní lhÛtou podle § 47
odst. 1 zák. o správû daní a poplatkÛ.
Stejnû jako opravu základu danû,
i opravu v˘‰e danû mÛÏe provést
i právní nástupce plátce, kter˘ pÛ-
vodní plnûní uskuteãnil.

Obrat pro úãely registrace k DPH
Jsem fyzická osoba, neplátce DPH, a fie‰ím s moji úãetní, jak máme sledovat obrat pro úãely registrace k DPH, vzhle-
dem k tomu, Ïe se údajnû zmûnil zákon o DPH od roku 2009. Nevedu úãetnictví. V ãem spoãívá zmûna pro neplátce
danû?

Ing. Jana Ledvinková, daÀová poradkynû



Obratem se pro úãely tohoto zákona
rozumí souhrn úplat bez danû, vãet-
nû dotace k cenû, které osobû po-
vinné k dani náleÏí za uskuteãnûná
plnûní, kter˘mi jsou dodání zboÏí, pfie-
vod nemovitosti a poskytnutí sluÏby,
s místem plnûní v tuzemsku, jde-li
o úplaty za:

a) zdanitelné plnûní,

b) plnûní osvobozené od danû s ná-
rokem na odpoãet danû, nebo

c) plnûní osvobozené od danû bez
nároku na odpoãet danû podle
§ 54 aÏ 56, jestliÏe nejsou doplÀko-
vou ãinností uskuteãÀovanou pfiíle-
Ïitostnû.

Stejnû jako v zákonû o DPH platném
do konce roku 2008 se do obratu ne-
zahrnuje úplata z prodeje hmotného
majetku a odpisovaného nehmotné-
ho majetku nebo pozemkÛ, které jsou
dlouhodob˘m hmotn˘m majetkem,
o kter˘ch osoba povinná k dani úãtu-
je nebo o kter˘ch vede evidenci.

Do obratu se po novele s úãinností od
1. 1. 2009 nezahrnují úplaty za usku-
teãnûná plnûní s místem plnûní mimo
tuzemsko.

Rozhodujícím kriteriem pro zahrnutí
do obratu se stává den uskuteãnûní
zdanitelného plnûní a nikoli zpÛsob,
jak˘m o uvedené transakci osoba
povinná k dani úãtuje nebo ji eviduje.

Pojmy „pfiíjmy a v˘nosy” uvádûné
v zákonû v § 6 odst. 2 do 31. 12. 2008
jsou nahrazeny pojmem obecnûj‰ím
a to „úplata”.

Podle pfiechodn˘ch ustanovení âL. II
odst. 5, se po novele zákona (ã. 302/
2008 Sb.) bude obrat poãítat za mû-
síce roku 2008 podle „staré” úpravy
a za mûsíce roku 2009 podle úpravy
„nové”.

Do obratu se nebude zapoãítávat
skuteãnû obdrÏená úplata, ale úpla-
ta, která náleÏí za uskuteãnûná plnû-
ní, to znamená, Ïe hlavním ukazate-
lem je den uskuteãnûní zdanitelného
plnûní (nebo plnûní osvobozeného
s nárokem na odpoãet a uveden˘ch
v˘jimek osvobozeného plnûní bez
nároku na odpoãet danû podle § 54
aÏ 56 ZDPH). 

Vysvûtlení situace osoby povinné
k dani, která nevede úãetnictví si ve
vztahu ke stanovení obratu po nove-
le zákona o DPH s úãinností od 1. 1.
2009 uvedeme na pfiíkladech.

Pfiíklad 1

Osoba povinná k dani (neplátce)
uskuteãní plnûní 24. 6. 2009. Dle vy-
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staveného daÀového dokladu
dne 5. 7. poÏaduje úhradu do 15
dnÛ od data vystavení daÀového
dokladu, tj. 20. 7. 2009. Dne 14. 7.
2009 obdrÏí úplatu na úãet.

Pokud by úãtovanou ãástkou za
uskuteãnûné plnûní dne 25. 6. pfie-
kroãila osoba povinná k dani
obrat 1 mil. Kã (dle § 6 odst. 1), za
období, kter˘m obrat pfiekroãila se
povaÏuje mûsíc ãerven a nikoli
ãervenec, kdy ãástku skuteãnû
obdrÏela.

Pfiíklad 2

Osoba povinná k dani pan Pûkn˘,
neplátce danû, vedoucí daÀovou
evidenci pfiijme zálohovou platbu
10. 12. 2008 ve v˘‰i 100 000 Kã. Pro
rok 2008 tato platba nevstupuje
podle ZDPH platného do 31. 12.
2008 do obratu pro úãely registra-
ce k DPH.

V lednu 2009 uskuteãní zdanitelné
plnûní a vyúãtuje zb˘vající ãástku
za dané plnûní ve v˘‰i 500 000 Kã.
âástkou 500 000 Kã by poskytova-
tel plnûní nepfiekroãil obrat 1 mil.
Kã, ale ãástkou 600 000 (tj. hodno-
ta celkového plnûní) by obrat pfie-
kroãen byl.

Do obratu podle § 6 odst. 2 v plat-
ném znûní zákona v roce 2009
vstupuje celá ãástka úplat za
uskuteãnûné plnûní, která náleÏí
plátci danû, bez ohledu na zálohu
poskytnutou v roce 2008.

Osoba povinná k dani poÏádá
o registraci k dani do 15. 2. 2009
a stává se plátcem ke dni 1. 4.

Pfiíklad 3

Osoba povinná k dani pan Ne-
platn˘, neplátce danû, vedoucí
daÀovou evidenci, uskuteãní pl-

nûní 5. 12. 2008 v hodnotû
400 000 Kã.

20. 12. 2008 vystaví fakturu se
splatností 5. 1. 2009

Faktura je mu 4. 1. 2009 zaplacena
v plné ãástce 400 000 Kã.

Poplatník postupuje podle zákona
platného do konce roku 2008, to
znamená, Ïe úplatu v roce 2008
neobdrÏel a tudíÏ se mu do obratu
nezahrne. V roce 2008 se do obra-
tu zahrnovaly u osob vedoucí da-
Àovou evidenci pfiíjmy za uskuteã-
nûná plnûní. Tento pfiíjem v roce
2008 nenastal.

V roce 2009 obdrÏel úplatu, av‰ak
plnûní se uskuteãnilo v roce 2008,
v dobû, kdy nové znûní § 6 odst. 2
nebylo úãinné.

Z pfiechodn˘ch ustanovení ãl. 2
odst. 5 vypl˘vá, Ïe pro uplatnûní
danû z pfiidané hodnoty za obdo-
bí pfiede dnem nabytí úãinnosti to-
hoto zákona, jakoÏ i pro uplatnûní
práv s tím souvisejících, platí dosa-
vadní právní pfiedpisy.

Plátcem by se proto ze zákona
pan Neplatn˘ nestal.

Pozn. hlavní autorky
Uveden˘ závûr, s nímÏ se zcela ztotoÏ-
Àuji, je naprosto logick˘ a ctí principy
novelizovaného ustanovení. Pfied-
mûtné plnûní v‰ak na základû tohoto

v˘kladu nebude do obratu
zahrnuto vÛbec. Proto do-
poruãuji dohodu se správ-
cem danû v pfiípadû, Ïe
povinnost registrace osoby
povinné k dani bude závi-
set na posouzení podob-

ného hraniãního pfiípadu. Není totiÏ
vylouãeno ani pojetí spoléhající se ví-
ce na jazykov˘ v˘klad textu zákona,
podle nûhoÏ by bylo moÏno zhodno-
tit uvedenou ãástku obdrÏenou v led-
nu jako „úplatu za plnûní”zahrnova-
nou do obratu.

Program Pfiiznání k DPH
Chystáte se vyplÀovat daÀová pfiiznání k DPH? 
Chcete si tuto práci velmi usnadnit? S platností 

nového formuláfie pro Vás pfiipravujeme program
Pfiiznání k DPH. Program umoÏÀuje jednoduché 

vyplÀování, ukládání, editaci a tisk 
daÀov˘ch pfiiznání. 

Naleznete jiÏ brzy na http://zakaznik.dashofer.cz

!



Do katastru byl pfievod zapsán
s právními úãinky k datu 15. 7.
2009, listina s uvedením právních
úãinkÛ vkladu do katastru nemovi-
tostí byla doruãena prodávajícímu
dne 10. 8. 2009.

Datum uskuteãnûní plnûní nastává
dne 1. 6. 2009.

Prodávající pfiizná daÀ (pokud se
nejedná o osvobozen˘ pfievod
podle § 56 ZDPH) k 1. 6. 2009.

MÛÏe nastat pfiípad, kdy listina bu-
de doruãena dfiíve, neÏ bude za-
hájeno uÏívání nemovitosti, pak
den doruãení listiny se povaÏuje za
datum uskuteãnûní zdanitelného
plnûní.

Nárok na odpoãet

V novele zákona o DPH jsme zjistili, Ïe
u § 73 je odstranûna podmínka pro
nárok na odpoãet, zaúãtování daÀo-
vého dokladu. To znamená, Ïe není
tfieba úãtovat? Podle ãeho tedy bude
provádûna kontrola DPH ze strany
správce danû?

Ing. Jana Ledvinková, daÀová po-
radkynû
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Pfiíklad 4

Osoba povinná k dani pan Poslu‰-
n˘, dosáhl za únor aÏ prosinec
2008 obrat 800 000 Kã.

Obrat byl jak z plnûní uskuteãnû-
n˘ch v tuzemsku, tak z plnûní usku-
teãnûn˘ch mimo tuzemsko.

V lednu 2009 dosáhl obrat
100 000 Kã za plnûní uskuteãnûná
mimo tuzemsko (tato plnûní se po
novele v roce 2009 nezapoãítají
do obratu) a 150 000 Kã za plnûní
uskuteãnûná v tuzemsku.

V únoru dosáhl obrat 250 000 za pl-
nûní uskuteãnûná pouze v tuzem-
sku.

Osoba povinná k dani pfiesáhla
v mûsíci únor za pfiedchozích nej-

Budeme povinni tento prodej zdanit,
a ve kterém zdaÀovacím období?

Ing. Jana Ledvinková, daÀová po-
radkynû

Osvobození pfievodu staveb, bytÛ
a nebytov˘ch prostor fie‰í ustanovení
§ 56 odst. 1 ZDPH. Toto ustanovení do-
znává zmûnu s úãinností od 1. 1. 2009.

V ustanovení § 56 odst. 1 do konce
roku 2008 je pfievod staveb, bytÛ
a nebytov˘ch prostor osvobozen od
danû po uplynutí tfií let od nabytí ne-
bo kolaudace. Bylo tedy nutno dodr-
Ïet jednu z podmínek, uplynutí tfií let
od nabytí nebo uplynutí 3 let od ko-
laudace. Postaãilo splnûní jedné
z podmínek.

Po novele od 1. 1. 2009 je zdaniteln˘m
plnûním pouze pfievod uskuteãnûn˘
ve tfiíleté lhÛtû po vydání prvního ko-

nûní za uskuteãnûné dnem pfiedání
nemovitosti do uÏívání. U v‰ech práv,
která se zapisují (jsou vkladem) do ka-
tastru nemovitostí, je nejpozdûj‰ím
termínem uskuteãnûní zdanitelného
plnûní den doruãení listiny, ve které
je uvedeno datum právních úãinkÛ
vkladu do katastru nemovitostí.

V podstatnû se jedná o den, kter˘ na-
stane dfiíve, tj. den pfiedání nemovitos-
ti do uÏívání, nebo den doruãení listiny.

Pfiíklad 

Plátce danû prodává v˘robní halu
jinému plátci danû podle kupní
smlouvy uzavfiené v kvûtnu 2009.
V kupní smlouvû je stanoveno, Ïe
nemovitost bude pfiedána nabyva-
teli do uÏívání 1. 6. 2009, obdrÏí klíãe
od budovy a ve‰kerou dokumenta-
ci t˘kající se samotné stavby.

Proã 60 % obsahu ãasopisu tvofií dotazy ãtenáfiÛ?
Na‰ím hlavním úkolem je pomáhat ãtenáfiÛm s fie‰ením jejich problémÛ s uplatÀováním 

zákona o DPH v praxi. Proto jsme také na Va‰i Ïádost roz‰ífiili rubriku Dotazy, kde 
naleznete odpovûdi na dotazy, které nám zasíláte pfies 

Zákaznick˘ portál 24.
Máte-li také nûjak˘ problém, se kter˘m si nevíte rady, za‰lete nám ho.

Jsme pfiipraveni Vám bezplatnû pomoci! 
http://zakaznik.dashofer.cz

!
v˘‰e 12 bezprostfiednû pfiedcháze-
jících po sobû jdoucích kalendáfi-
ních mûsícÛ obrat vy‰‰í neÏ
1 000 000 Kã a to z úplat za usku-
teãnûná plnûní, dosaÏen˘ch s mís-
tem plnûní v tuzemsku v roce 2009
a z úplat za uskuteãnûná plnûní
dosaÏen˘ch jak s místem plnûní
v tuzemsku tak mimo tuzemsko
v roce 2008. Osoba je povinná
k dani do 15. 3. podat pfiihlá‰ku
k registraci u pfiíslu‰ného správce
danû a stává se plátcem od
1. kvûtna.

Prodej skladové haly

V roce 2009 hodláme prodat jednu
ze skladov˘ch hal, která je vloÏena
do obchodního majetku na‰í firmy.
Jsme spoleãnost s ruãením omeze-
n˘m, plátce danû. Skladovou halu
jsme kolaudovali jako novou stavbu
v ãervnu 2007.

laudaãního souhlasu nebo prvního
uÏívání stavby. Prodej haly bude zda-
niteln˘m plnûním, neboÈ k nûmu do-
jde ve zmínûné tfiíleté lhÛtû.

Uskuteãnûní zdanitelného plnûní
a povinnost pfiiznat daÀ pfii pfievodu
nemovitosti uvádí zákon v novelizo-
vaném ustanovení § 21 odst. 4.

DaÀ na v˘stupu je plátce povinen pfii-
znat ke dni uskuteãnûní zdanitelného
plnûní nebo ke dni pfiijetí úplaty, a to
k tomu dni, kter˘ nastane dfiíve, po-
kud zákon nestanoví jinak. Plátce daÀ
uvádí v daÀovém pfiiznání za zdaÀo-
vací období, ve kterém mu vznikla
povinnost pfiiznat daÀ.

Pfii pfievodu nemovitosti se zdanitelné
plnûní povaÏuje za uskuteãnûné dnem
pfiedání nemovitosti nabyvateli do uÏí-
vání, nejpozdûji v‰ak dnem doruãení
listiny, ve které je uvedeno datum
právních úãinkÛ vkladu do katastru ne-
movitostí nebo dnem zápisu zmûny
vlastnického práva. Av‰ak pfii pfievodu
nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d)
se zdanitelné plnûní povaÏuje za usku-
teãnûné dnem vzniku práva uÏívat ne-
movitost nájemcem„.

Novû se u pfievodu nemovitosti (bez
ohledu na to, zda se zapisuje do ka-
tastru ãi ne) povaÏuje zdanitelné pl-
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Zákon o DPH fie‰í pro své úãely pod-
mínky, kdy má plátce nárok na od-
poãet v § 72 a jak˘m zpÛsobem pro-
kazuje tento uplatnûn˘ nárok na
odpoãet fie‰í ustanovení v § 73.

Zákon o DPH nefie‰í rozsah a zpÛsob
vedení úãetnictví a poÏadavky na je-
ho prÛkaznost. Toto je pfiedmûtem
§ 1 zákona o úãetnictví ã. 563/1991
Sb.

Novela zákona o DPH s úãinností od
1. 1. 2009 doznala zásadní zmûnu
v podmínkách pro prokazování
uplatnûní nároku na odpoãet danû.

Ve v‰ech odstavcích § 73, která vy-
mezují podmínky pro uplatnûní náro-
ku na odpoãet danû, se ru‰í povinná
vazba na zaúãtování pfiíslu‰ného da-
Àového dokladu podle platného zá-
kona o úãetnictví. Tato omezující
podmínka byla pfievzata z pfiedchozí
právní úpravy platné pfied vstupem
âR do EU, a byla nad rámec podmí-
nek stanoven˘ch v ãl. 178 Smûrnice
Rady 2006/112 ES.

Novela ZDPH v ustanovení § 73 zru‰u-
je povinnost zaúãtování daÀového
dokladu ve vazbû na moÏnost uplat-
nit nárok na odpoãet a ve smyslu
ãl. 178 Smûrnice postaãí drÏení faktu-
ry vystavené v souladu s právními
pfiedpisy.

Pfiíklad

Úãetní firma obdrÏí od klienta da-
Àové doklady za období 1–3/2009
dne 24. 4. 2009. Klient poÏaduje
zpracovat do druhého dne pfiizná-
ní k DPH.

Úãetní firma v ãasové tísni zpracu-
je ruãnû pouze evidenci pfiedloÏe-
n˘ch dokladÛ podle § 100 ZDPH
(záznamní povinnost). Na základû
této evidence zpracuje daÀové
pfiiznání, které podá správci danû
25. 4. 2009.

Dne 15. 5. 2009 správce danû za-
hájí kontrolu DPH za 1. Q 2009.

Úãetní firma v té dobû nestihla
pfiedloÏené doklady za 1. Q zaú-
ãtovat.

Správce danû ovûfiil fyzicky daÀo-
vé doklady uvedené v daÀovém

Nevíte si rady s nûkterou oblastí zákona o DPH? 
Máte téma na zajímav˘ ãlánek?

Napi‰te nám ho na ruzicka@dashofer.cz
a my zpracujeme ãlánek pfiesnû podle Va‰ich pfiedstav.

pfiiznání, zkontroloval daÀ na vstu-
pu a daÀ na v˘stupu a odsouhlasil
správnost daÀové povinnosti.

Úãetní deník ani hlavní knihu pfii
kontrole nepoÏadoval.

DaÀové doklady a jejich
zmûny

Jak˘ dopad má pro praxi zmûna
v náleÏitostech daÀového dokladu
pfii poskytnutí sluÏby plátci, osobou
registrovanou k dani v jiném ãlen-
ském státû.

Zajímá mne pfiípad, kdy poskytovatel
sluÏby vystaví daÀov˘ doklad po do-
hodû s objednatelem dfiíve, neÏ se
sluÏba uskuteãní. Má v tomto pfiípadû
nûjak˘ vliv uvádûná povinnost dopl-
nûní údajÛ plátcem na doklad?

Ing. Jana Ledvinková, daÀová po-
radkynû

V § 31 dochází k zásadním zmûnám,
které budou mít znaãn˘ dopad do
úãetní i daÀové praxe. Zásadní zmû-
nou je fakt, Ïe doklad pfiijat˘ od po-
skytovatele sluÏeb z EU, není jiÏ defi-
nován jako daÀov˘ doklad, ale
pouze jako „doklad”. Podstatou zmû-
ny je skuteãnost, Ïe datum doplnûní
údaje na pfiijatém dokladu je podle
§ 31 odst. 2 písm. c) povaÏováno za
datum vystavení daÀového dokladu.
Pfied doplnûním údajÛ plátcem se te-
dy je‰tû nejedná o daÀov˘ doklad.
Plátce je povinen doplnit poÏadova-
né údaje na obdrÏeném dokladu ne-
bo v evidenci pro daÀové úãely do
15 dnÛ ode dne uskuteãnûní sluÏby.
Pokud plátce doklad neobdrÏí do 15
dnÛ ode dne uskuteãnûní sluÏby, má
povinnost doplnit údaje do 15 dnÛ
ode dne obdrÏení dokladu. Tato zmû-
na bude mít v˘znam pfiedev‰ím v pfií-
padech vystavení dokladu poskyto-
vatelem ze zemû ES plátce je‰tû pfied
uskuteãnûním zdanitelného plnûní.

Pfiíklad

Plátce danû objedná v dubnu
2009 tlumoãnické sluÏby od osoby
registrované k dani v Nûmecku na
období 20.–25. 6. 2009.

Poskytovatel tlumoãnick˘ch sluÏeb
za‰le objednateli pfied poskytnu-
tím sluÏby doklad na dohodnutou
ãástku, kterou bude za tlumoãení
poÏadovat.

Doklad je vystaven 20. 4. 2009,
plátce doklad obdrÏí 22. 4. 2009.

Plátce, jako pfiíjemce dokladu, do-
plní údaje na doklad dne 2. 5.
2009.

Dnem doplnûní údajÛ se povaÏuje
doklad za daÀov˘ doklad a da-
tum 2. 5. 2009 se povaÏuje za den
vystavení daÀového dokladu.

Ve vazbû na § 21 odst. 6 písm. a),
se pfii poskytnutí sluÏby zdanitelné
plnûní povaÏuje za uskuteãnûné
dnem jejího poskytnutí nebo
dnem vystavení daÀového dokla-
du s v˘jimkou splátkového nebo
platebního kalendáfie nebo dokla-
du na pfiijatou úplatu, a to tím
dnem, kter˘ nastane dfiíve.

Z tohoto dÛvodu plátce pfiizná
uskuteãnûní poskytnutí sluÏby od
osoby registrované k dani
v Nûmecku za mûsíc kvûten, tj. za
mûsíc, ve kterém na pfiijatém do-
kladu pfied uskuteãnûním tlumoã-
nické sluÏby doplnil poÏadované
náleÏitosti. Pokud bude pfiepoãítá-
vat cizí mûnu na mûnu ãeskou
podle § 4 odst. 4, pouÏije kurz plat-
n˘ ke dni 2. 5. 2009. Pokud by do-
klad plátce doplnil jiÏ v mûsíci dub-
nu, pouÏil by kurz platn˘ pro plátce
v mûsíci dubnu (denní kurz âNB
nebo pevn˘ kurz, stanoven˘ ve
vnitfiní smûrnici).

Pfiíklad

Plátce danû pfiijme tlumoãnickou
sluÏbu ve dnech 20.–25. 8 2009 od
osoby registrované k dani ve ·pa-
nûlsku pfii své pracovní cestû do
Barcelony.

Doklad od poskytovatele tlumoã-
nické sluÏby obdrÏí 29. 9. a povinné
údaje na doklad doplní 30. 9.
2009.

Pfiijetí sluÏby od osoby registrované
v jiném ãlenském státû pfiizná za
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Opravu v˘‰e danû lze provést nejpo-
zdûji do 3 let od konce zdaÀovacího
období, ve kterém se uskuteãnilo pÛ-
vodní plnûní.

Pfiíklad

Plátce danû prodal v kvûtnu 2009
zákazníkovi poãítaã pro nevidomé
v základní sazbû danû. Za mûsíc
kvûten daÀ v daÀovém pfiiznání
uvedl a zaplatil.

V ãervnu 2009 zjistil, Ïe toto plnûní
podle pfiílohy ã. 1 má b˘t uvedeno
se sníÏenou sazbou danû. Provedl
proto opravu sazby danû a vysta-
vil opravn˘ daÀov˘ doklad podle
§ 50 dne 15. 6. 2009 pro úãely své
daÀové evidence.

Opravu mÛÏe provést také pouze
ve své daÀové evidenci.
Za mûsíc ãerven 2009 uvedl tuto
opravu do fiádného daÀového pfii-
znání.

PÛvodní faktura ã. 802009
24 000 Kã + 19 % DPH 4 560 Kã celkem
28 560 Kã

Opravn˘ daÀov˘ dokad ã. 902009
PÛvodní ã. DD: 802009
- 24 000 19 % – 4 560 celkem – 28 560
+24 000 9 % + 2 160 celkem + 26 160
Rozdíl: – 2 400 – 2 400
DaÀové pfiiznání:

( fi. 1) – 24 000 – 4 560
( fi. 2) + 24 000 +2 160
(fi. 63) – 2 400
(fi. 66) 2 400 

âástku 2 400 Kã, kterou si vyÏádal do-
davatel od správce danû následnû
vrátil kupujícímu.

osoba identifikovaná k dani zv˘‰ila
daÀ na v˘stupu nebo svoji daÀovou
povinnost. Toto podle znûní zákona
do konce roku 2008 nebylo umoÏnû-
no díky znûní § 49 odst. 2. Av‰ak judi-
katura ESD jasnû stanovila, Ïe plátce
musí mít moÏnost opravy sazby danû,
pokud pochybil v dobré vífie. Plátce
nebo osoba identifikovaná k dani
má moÏnost provést opravu danû
v fiádném daÀovém pfiiznání do bûÏ-
ného období, ve kterém doruãí plát-
ci (osobû identifikované k dani)
opravn˘ daÀov˘ doklad. Dodateãné
daÀové pfiiznání se nepodává.

Plátce nebo osoba identifikovaná
k dani je povinna vystavit opravn˘
daÀov˘ doklad podle § 50, pokud
mûla povinnost vystavit daÀov˘ do-
klad nebo pokud daÀov˘ doklad vy-
stavila za opravované plnûní. Pokud
plátce nebo osoba identifikovaná
k dani nemûla povinnost vystavit da-
Àov˘ doklad, provede opravu v evi-
denci pro daÀové úãely.
Oprava v˘‰e danû je samostatn˘m
zdaniteln˘m plnûním, které se pova-
Ïuje za uskuteãnûné ve zdaÀovacím
období, ve kterém byl opravn˘ da-
Àov˘ doklad podle odstavce 2 doru-
ãen plátci nebo osobû identifikova-
né k dani, pro kterou se plnûní
uskuteãnilo, nebo byla provedena
oprava v˘‰e danû v evidenci pro da-
Àové úãely podle odstavce 2.

Pokud se tedy jedná o opravu sazby
danû u plnûní pro osobu plátce, je
povinností opravn˘ doklad tomuto
plátci doruãit. Pokud by se jednalo
o opravu sazby danû u plnûní pro
osobu, která není osobou povinnou
k dani, není povinností doruãit oprav-
n˘ doklad kupujícímu, ale vylouãena
tato moÏnost není.

NA ZÁKAZNICKÉM POR TÁLU NALEZNETE
• program Pfiiznání k DPH (v lednu 2009)
• úplná znûní zákona o DPH k 1. 1. 2009
• nov˘ tiskopis pfiiznání k DPH spolu s pokyny pro vyplnûní
• informace o skupinové registraci vãetnû potfiebn˘ch formuláfiÛ
• formuláfie a tiskopisy ke staÏení
• aktuality z oblasti DPH
• odpovûdi na dotazy

http://zakaznik.dashofer.cz

mûsíc srpen, neboÈ posledním
dnem poskytnutí sluÏby je 25. 8.
a podle § 24 odst. 1 ZDPH je povin-
ností plátce pfiiznat poskytnutí sluÏ-
by podle § 15 osobou registrova-
nou k dani v jiném ãlenském státû
nebo zahraniãní osobou ke dni
uskuteãnûní zdanitelného plnûní.
Pokud bude pfiepoãítávat cizí mû-
nu na mûnu ãeskou podle § 4
odst. 4, pouÏije kurz platn˘ ke dni
25. 8. 2009. Pfiijaté plnûní uvede na
fi. 5 a 44 daÀového pfiiznání.

Oprava chybnû 
uplatnûné základní 
sazby danû

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009
stanoví jiÏ moÏnost opravit chybnû
uplatnûnou sazbu danû i v pfiípadû,
Ïe plátce uvede omylem základní
sazbu namísto sníÏené, nebo namísto
osvobození od danû.

Jak se taková oprava provede prak-
ticky? Na jakém dokladu a kdy se
promítne do daÀového pfiiznání? Mu-
sí b˘t doklad s provedeném opravy
zaslán také odbûrateli?

Ing. Jana Ledvinková, daÀová po-
radkynû

Novela zákona o DPH s úãinností od
1. 1. 2009 uvádí moÏnost opravy saz-
by danû v § 49.

Novela zákona reaguje jednak na ju-
dikaturu ESD k problematice opravy
sazby danû a dále uvádí zpÛsob
opravy v˘‰e danû a sazby danû do
souladu se Smûrnicí Rady, kdy je sta-
novena moÏnost opravy sazby a v˘‰e
danû v pfiípadech, kdy plátce nebo
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