



 

      

     # "#    
     $ %   
#   " $         
 "!      
)%#% $"!), ,##, ! 
% % +%+ !*"  $ ("#
 #  ( (")% " $, $
"## $#,$)% $! %
/# /% % %  +  %#% ' #    %#% -/#%
,#% +    $   #%    %
&%+%  " #"# $   " #"#   # "  $  
    /#  $ .#%  !"( 
) #  +%"% % $%%
)" #"#,#%' -*) $'/( #"  
#%    (  +- $ #%    +% ,
"%" %)% )  $%#,  "&
/ #"  $" "/% $!



    



    

Edice Úþetnictví a danČ

JUDr. Svatopluk Galoþík, Josef Jelínek

INTRASTAT a DPH
v pĜíkladech
2. aktualizované vydání
Vydala GRADA Publishing, a.s.
U PrĤhonu 22, Praha 7, jako svou 3 611. publikaci
Realizace obálky VojtČch Koþí
Sazba Jan Šístek
OdpovČdný redaktor Ing. Václav Marád, CSc.
Poþet stran 112
Druhé vydání, Praha 2008, 2009
Vytiskly Tiskárny HavlíþkĤv Brod, a. s.
Husova 1881, HavlíþkĤv Brod
© GRADA Publishing, a.s., 2009
ISBN 978-80-247-3073-8 (tištʏná verze)
GRADA Publishing: tel.: 220 386 401, fax 220 386 400, www.grada.cz

ISBN 978-80-247-7777-1 (elektronická verze ve formátu PDF)
© Grada Publishing, a.s. 2012

Obsah
Úvodem ................................................................................................................................ 6
1. Dodání zboží .................................................................................................................
1.1 Dodání zboží plátcem v tuzemsku .........................................................................
1.2 Dodání zboží plátcem do jiného þlenského státu ...................................................
1.3 Dodání zboží s instalací nebo montáží do jiného þlenského státu .........................
1.4 Zasílání zboží z tuzemska do jiného þlenského státu .............................................
1.5 TĜístranný obchod ...................................................................................................
1.6 Reklamace a vrácení dodaného zboží ....................................................................
1.7 Dodání zboží k opravČ, zušlechtČní, úpravČ ...........................................................
1.8 Pronájem zboží do jiného þlenského státu .............................................................
1.9 PĜemístČní majetku do jiného þlenského státu .......................................................
1.10 Dodání nových dopravních prostĜedkĤ do þlenských státĤ EU ...........................
1.11 Dodání použitého zboží do jiného þlenského státu ve zvláštním režimu .............

13
14
17
20
25
29
39
42
47
56
61
63

2. PoĜízení zboží ............................................................................................................... 66
2.1 PoĜízení zboží v tuzemsku ...................................................................................... 66
2.2 PoĜízení zboží z jiného þlenského státu .................................................................. 67
2.3 PoĜízení zboží s instalací nebo s montáží ............................................................... 74
2.4 Zasílání zboží do tuzemska .................................................................................... 78
2.5 Reklamace a vrácení poĜízeného zboží .................................................................. 82
2.6 Zaslání zboží do tuzemska k opravČ, zušlechtČní nebo úpravČ .............................. 84
2.7 Pronájem zboží do tuzemska .................................................................................. 89
2.8 PĜemístČní majetku do tuzemska ............................................................................ 96
2.9 PoĜízení nových dopravních prostĜedkĤ z þlenských státĤ do tuzemska ............. 104
2.10 Zvláštní režim pĜi poĜízení použitého zboží z EU .............................................. 106
PĜíloha þ. 1 ....................................................................................................................... 108
Seznam zboží vyĖatého ze statistiky obchodu se zbožím mezi þlenskými státy,
která je pĜedávána Komisi (Eurostat) .......................................................................... 108
PĜíloha þ. 2 ....................................................................................................................... 109
Kódy povahy transakcí ................................................................................................ 109
PĜíloha þ. 3 ....................................................................................................................... 112
PĜehled pravidel pro vykazování údajĤ v systému Intrastat ........................................ 112

INTRASTAT a DPH

Úvodem
DPH:
Vstupem ýeské republiky do Evropského spoleþenství dnem 1. kvČtna 2004 došlo k zásadní
zmČnČ v zahraniþním obchodČ. ýeská republika se stala souþástí celního území Evropského
spoleþenství a výmČna zboží mezi þlenskými státy EU, z hlediska DPH, pĜestala být považována za obchod se zahraniþím. VýmČna zboží se státy mimo EU je i nadále považována
za obchod se zahraniþím a je oznaþována jako obchod se tĜetími zemČmi. ObČh zboží mezi
þlenskými státy pĜestal být považován za dovoz zboží ze zahraniþí nebo za vývoz zboží do
zahraniþí.
Jednotlivé þlenské státy se v oblasti uplatĖování danČ z pĜidané hodnoty (dále jen „DPH“)
Ĝídí smČrnicí Evropského spoleþenství 2006/112/ES, kterou zapracovaly do svých národních
právních pĜedpisĤ. V ýeské republice je to zákon þ. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „ZDPH“). V tomto zákonČ je používán pojem „poĜízení
zboží z jiného þlenského státu“, který nahradil dĜívČjší dovoz zboží a pojem „dodání zboží
do jiného þlenského státu“, který nahradil dĜívČjší vývoz zboží. ýlenské státy EU nejsou pro
úþely DPH považovány za zahraniþí. PĜesnČjší vymezení územní pĤsobnosti lze nalézt v § 3
ZDPH. Zákonná úprava DPH používá pojmy dovoz a vývoz, ale z uvedeného vyplývá, že
za dovoz je oznaþen vstup zboží ze tĜetích zemí na území Spoleþenství nebo naopak výstup
zboží ze Spoleþenství, což lze souhrnnČ oznaþit jako obČh zboží ve styku s cizinou, resp. se
zahraniþím. Publikace pojednává pouze o pohybu zboží mezi þlenskými státy, tedy o dodání
do jiného þlenského státu a poĜízení z jiného þlenského státu.

INTRASTAT:
Intrastat je oznaþení pro systém statistického sledování pohybu zboží mezi þlenskými státy
Spoleþenství (systém Intrastat). Pro statistické sledování pohybu zboží se tĜetími zemČmi
slouží systém nazývaný Extrastat. Oba dva systémy Ĝídí orgán Komise Evropského spoleþenství Eurostat, který sídlí v Lucembursku.
PĜed vstupem do EU byly v ýeské republice pro statistické úþely sbírány údaje o zahraniþním
obchodu z Jednotných celních deklarací pĜedkládaných pĜi dovozu nebo vývozu zboží celním
úĜadĤm. Tyto údaje od celních orgánĤ pĜebíral ýeský statistický úĜad (dále jen „ýSÚ“), který
je zpracovával a vydával statistiky, pĜehledy, vypracovával prognózy apod. Od vstupu do EU,
kdy výmČna zboží mezi þlenskými státy pĜestala být zahraniþním obchodem a je považována
za vnitrounijní obchod, se ýeská republika zapojila do statistického systému Intrastat,
Orgány Evropské unie postupnČ vydaly nČkolik dokumentĤ o statistice, z nichž nejdĤležitČjšími jsou NaĜízení Rady (ES) þ. 322/97, o statistice Spoleþenství, na základČ kterého bylo
vydáno NaĜízení Evropského parlamentu a Rady (ES) þ. 638/2004 o statistice Spoleþenství obchodu se zbožím mezi þlenskými státy a zrušení naĜízení Rady (ES) þ. 3330/91.
ProvádČcím dokumentem je NaĜízení Komise (ES) þ. 1982/2004, kterým se provádí naĜízení Evropského parlamentu a Rady (ES) þ. 638/2004 o statistice Spoleþenství obchodu se zbožím mezi þlenskými státy a o zrušení naĜízení Komise (ES) þ. 1901/2000
a (EHS) þ. 3590/92. V roce 2005 bylo, s cílem zjednodušit vykazování údajĤ o pĜijetí nebo
odeslání zboží, vydáno NaĜízení Komise (ES) þ. 1915/2005, kterým se mČní naĜízeni (ES)
þ. 1982/2004, pokud jde o zjednodušení zaznamenávání množství a údajĤ o zvláštních
pohybech zboží, platné od 1. 1. 2006.
V ýeské republice vydal ýSÚ spolu s Ministerstvem ¿nancí Vyhlášku þ. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpĤsobu sdČlování údajĤ o obchodu mezi ýeskou
republikou a ostatními þlenskými státy Evropských spoleþenství (dále jen „vyhláška
o statistice“), která platí od 1. 7. 2005. Tato vyhláška o statistice byla novelizovaná k 1. 1. 2007
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vyhláškou þ. 563/2006 Sb. a k 1. 1. 2009 znovu novelizována vyhláškou þ. 393/2008 Sb.
Tiskové chyby byly opraveny ve sdČlení o opravČ tiskových chyb v ýástce 135 Sb. V období
od vstupu do EU do 30. 6. 2005 platila vyhláška þ. 200/2004 Sb.
Vyhláška o statistice stanoví obsah a náležitosti dokladu pro statistické úþely a rozsah údajĤ
pro statistiku v rámci obchodu se tĜetími zemČmi i obchodu mezi þlenskými státy Spoleþenství a formu a náležitosti dokladu používaného pro tyto úþely.
V zákonČ þ. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, je v § 319 stanovena
povinnost sdČlit celnímu úĜadu pravdivé údaje o obchodu uvnitĜ Spoleþenství a poskytnout
celnímu úĜadu potĜebnou souþinnost.
Vzhledem k rĤznému þasovému okamžiku, ve kterém vznikaly jednotlivé právní normy,
jsou používány pro oznaþení subjektu, který je povinen poskytovat údaje pro statistické
úþely, rĤzné pojmy.
NaĜízení Rady þ. 638/2004 používá pojem „strany odpovČdné za poskytování informací“
do systému Intrastat. Vyhláška o statistice používá pojem „zpravodajská jednotka“ a celní
zákon používá pojem „osoby“. V daĖovém Ĝízení se používá pojem „daĖový subjekt“ nebo
„plátce danČ“. PĜitom se poĜád jedná o jeden a tentýž subjekt. Pro zjednodušení budeme dále
používat v þástech vČnovaných systému Intrastat pojem „zpravodajská jednotka“, v pĜíkladech Intrastat pojem „plátce“.
S rozdílnou terminologií se ještČ mĤžete setkat pĜi oznaþování smČru pohybu zboží.
Obchod s tĜetími zemČmi
ZDPH
Intrastat

kupuji zboží
„dovoz“
„poĜízení zboží z jiného
þlenského státu“
„pĜijetí zboží“

prodávám zboží
„vývoz“
„dodání zboží do jiného
þlenského státu“
„odeslání zboží“

Podle naĜízení Rady þ. 638/2004 jsou stranami zodpovČdnými za poskytování informací
všechny fyzické nebo právnické osoby, které jsou v þlenském státČ odeslání nebo pĜijetí
povinny platit DPH. Vyhláška o statistice zahrnuje mezi tyto osoby i osoby identi¿kované
k DPH, þímž zpĜesĖuje výklad s pĜihlédnutím ke znČní þeského ZDPH. Že se jedná pouze
o zpĜesnČní právní de¿nice dokládá skuteþnost, že osoby identi¿ kované k DPH se musí
zaregistrovat k DPH, pokud celková hodnota poĜízeného zboží bez danČ pĜekroþí v bČžném
kalendáĜním roce þástku 326 000 Kþ, þímž se vlastnČ i tyto osoby stávají plátci danČ.
Jednotlivé þlenské státy jsou oprávnČny stanovit osvobozující prahy, novČ nazývané prahy
pro vykazování, kdy tato povinnost nevzniká. V ýeské republice byl od roku 2004 stanoven
osvobozující práh pro pĜijetí zboží na 2 000 000 Kþ a pro odeslání zboží na 4 000 000 Kþ. Od
ledna 2009 jsou prahy pro vykazování pro oba smČry sjednoceny na hodnotu 8 000 000 Kþ
a staþí jejich dosažení, nemusí se jednat o pĜekroþení. Jedná se o kumulovanou hodnotu
pĜijatého nebo odeslaného zboží v jednom kalendáĜním roce bez zapoþítání DPH. Za mČsíc,
kdy dosáhne kumulovaná hodnota pĜijetí nebo odeslání zboží hodnotu prahu pro vykazování,
pĜedává zpravodajská jednotka poprvé výkaz do systému Intrastatu. V prvním výkazu je
uvedena hodnota pĜijetí nebo odeslání dosažená v tomto mČsíci. Hodnoty z pĜedcházejících
mČsícĤ se nevykazují. Výkaz poté zpravodajská jednotka pĜedává každý mČsíc ve stanovených
termínech do konce kalendáĜního roku a ještČ celý následující kalendáĜní rok. Pokud v tomto
následujícím roce opČt dosáhne prahu pro vykazování, pokraþuje v pĜedávání výkazu do
systému Intrastat další rok. Povinnost pĜedávání trvá, i když v nČkterém mČsíci vykazovacího
období nebude žádné odeslání nebo pĜijetí zboží, a je splnČna pĜedáním výkazu oznaþeného
jako NEGATIVNÍ. Takový výkaz neobsahuje žádné hodnotové údaje, pouze identi¿kaci
zpravodajské jednotky a referenþního období (mČsíce a roku).

7

INTRASTAT a DPH

Povinnost sledovat dosažení prahových hodnot je ponechána na zpravodajské jednotce. Protože pro úþely Intrastatu se používá jiný kurzovní lístek než pro úþely úþetní, nemusí zpravodajské jednotky (ty, které ještČ nikdy nepodávaly výkazy Intrastatu) pro úþely sledování
dosažení prahových hodnot používat pĜepoþty podle kurzovního lístku pro Intrastat (kurzovní
lístek zveĜejĖovaný na webu celní správy s názvem: „MČsíþní kurzy pro výpoþet cla a ostatních poplatkĤ“), ale mohou vycházet z kurzovního lístku používaného pro úþetnictví.
Je ovšem nutno Ĝíci, že ne všechno pĜijaté nebo odeslané zboží je pĜedmČtem vykazování
v Intrastatu. V naĜízení Komise þ. 1982/2004 je v pĜíloze I uveden seznam zboží vyĖatého
ze statistiky. Seznam zboží vyĖatého ze statistiky je uveden na konci této publikace v PĜíloze þ. 1. Zboží, které je vyĖato ze statistiky, se ani nezapoþítává pĜi zjišĢování, zda došlo
k dosažení prahu pro vykazování.
ZmČna hodnot prahĤ pro vykazování uvedená ve vyhlášce o statistice se projeví nejdĜíve
v roce 2010, protože všechny zpravodajské jednotky, které pĜedávaly výkazy do systému
Intrastat v roce 2008 a pĜekroþily v roce 2008 hodnoty pĜi pĜijetí 2 000 000 Kþ nebo odeslání
4 000 000 Kþ, mají povinnost pĜedávat výkazy do systému Intrastat i v roce následujícím,
tj. v roce 2009. Zvýšení tČchto prahĤ má praktický význam pro ty zpravodajské jednotky,
které v roce 2009 nedosáhnou pĜi pĜijetí nebo odeslání zboží hodnoty 8 000 000 Kþ. Tyto
zpravodajské jednotky v roce 2010 pĜestanou pĜedávat výkazy do systému Intrastat.
Nedosažení prahĤ pro vykazování v kalendáĜním roce, a tím i ukonþení pĜedávání výkazĤ do
systému Intrastat, zpravodajská jednotka, která již výkazy pĜedává, celnímu úĜadu neoznamuje, na rozdíl od dosažení nebo opakovaného dosažení prahu pro vykazování.
Po dosažení hranice prahu pro pĜijetí nebo odeslání má zpravodajská jednotka povinnost
oznámit písemnČ svému místnČ pĜíslušnému celnímu úĜadu vznik povinnosti vykazovat údaje
do systému Intrastat a toto oznámení musí být uþinČno nejpozdČji ve lhĤtČ stanovené pro
pĜedání prvního výkazu. MístnČ pĜíslušným celním úĜadem se rozumí celní úĜad, do jehož
územní pĤsobnosti spadá sídlo právnické osoby uvedené ve výpisu z obchodního rejstĜíku
nebo bydlištČ fyzické osoby podnikatele uvedené v živnostenském listČ. NovČ je zavedena
povinnost písemného oznámení opČtovného vzniku povinnosti vykazovat údaje do systému
Intrastat po pĜechodném pĜerušení, napĜ. z dĤvodu nedosažení prahĤ.
Celnímu úĜadu zpravodajská jednotka rovnČž bezodkladnČ oznamuje zmČny své obchodní
¿rmy nebo adresy, své zrušení, zánik nebo pĜemČnu.
Povinnost pĜedávat výkazy do systému Intrastat však mĤže zaniknout pouze v tČchto pĜípadech:
• Výmazem z obchodního rejstĜíku nebo z evidence Živnostenského úĜadu.
• ZmČnou daĖového identi¿kaþního þísla (DIý).
• Nedosažením prahĤ hodnot pro vykazování v kalendáĜním roce.
Ukonþení obchodní þinnosti se zahraniþím, vyhlášení konkurzu, úpadku, zahájení insolvenþního Ĝízení není dĤvodem k ukonþení povinnosti pĜedávat výkazy do systému Intrastat. Pokud
dojde ke zmČnČ DIý, od data zmČny si zpravodajská jednotka zaþíná sledovat dosažení prahu
pro vykazování od nuly a po dosažení hodnoty 8 000 000 Kþ v nČkterém ze smČrĤ oznámí
tuto skuteþnost celnímu úĜadu a zaþíná pĜedávat výkazy pro Intrastat.
Vyhláška o statistice oproti pĜedchozí úpravČ silnČ omezila možnost pĜedávání výkazĤ pro
Intrastat v papírové formČ. Papírovou formu výkazu lze použít pouze v pĜípadech, kdy poþet
vykazovaných údajĤ nepĜesáhne 15 ĜádkĤ. Výjimku tvoĜí oprava již podaného výkazu, kde
mĤže být vykázáno až 30 ĜádkĤ.
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Pro pĜedávání dat elektronickou cestou je nutno se u svého místnČ pĜíslušného celního úĜadu
zaregistrovat a obdržet od nČj potĜebné instrukce pro elektronické pĜedávání dat do systému
Intrastat.
K prvnímu pĜedávání výkazu Intrastat nebo registraci je nutno pĜedložit výpis z obchodního
rejstĜíku (staþí neovČĜená kopie) a sdČlit kontaktní osobu, která bude zpravodajskou jednotku
zastupovat ve styku s celním úĜadem. Osoba, která pĜedává první výkaz nebo žádá o registraci, musí být k tomuto úkonu zmocnČná, nejedná-li se pĜímo o osobu povČĜenou k zastupování. RovnČž si zvolí, zda výkazy Intrastat bude pĜedávat sama zpravodajská jednotka
nebo se nechá zastupovat tĜetí osobou. V tomto pĜípadČ oznámí celnímu úĜadu, kdo ji bude
zastupovat. Zde je nutno zdĤraznit, že zastupující osoba nemá vĤþi celním orgánĤm žádnou
zodpovČdnost a veškeré nedostatky jsou Ĝešeny se zpravodajskou jednotkou. Zpravodajská
jednotka si rovnČž zvolí zpĤsob pĜedávání statistických informací.
Celní správa umožĖuje pĜedávání papírové formy výkazu místnČ pĜíslušnému celnímu úĜadu
(místní pĜíslušnost zpravodajské jednotky platí i v pĜípadČ zastupování tĜetí osobou) a zasílání
elektronickou cestou, které má nČkolik forem.
Pro zpravodajské jednotky s velkým objemem vykazovaných dat je vhodný portál veĜejné
správy (PVS), pro ostatní je to pomocí webové aplikace InstatOnline, která byla spuštČna
v roce 2007 nejprve ve zkušebním provozu a nyní již pracuje v ostrém provozu. Poþet pĜedaných vČt touto aplikací je v souþasnosti omezen na 500. Data pro Intrastat lze pĜedávat též
pomocí programu IDES-CZ cestou pĜes internet.
PĜedávání dat pĜes PVS je urþeno vČtším zpravodajským jednotkám, které používají vlastní
podnikové informaþní systémy a mají možnost tento zpĤsob pĜedávání zabudovat do svých
systémĤ. PĜedávání výkazĤ je zpČtnČ potvrzováno, jsou oznamovány chyby v pĜedaných
údajích a komunikace je zabezpeþována elektronickým podpisem. K pĜedávání dat tímto
zpĤsobem je nutné splnit stanovené podmínky, získat certi¿kát a úspČšnČ ukonþit akceptaþní
testy.
S nástupem nových technologií a zrychlení internetu vznikla webová aplikace InstatOnline,
která v budoucnu bude tvoĜit hlavní zpĤsob pĜedávání údajĤ do systému Intrastat. Aplikaci
lze používat s elektronickým podpisem nebo bez elektronického podpisu. Oba zpĤsoby mají
své výhody a nevýhody. Výhoda pĜedávání dat s elektronickým popisem je, že zpravodajská
jednotka obdrží od celní správy elektronicky podepsané potvrzení o pĜedání dat, pĜípadnČ
oznámení o zjištČných chybách v pĜedávaném souboru. Nevýhodou je, že elektronický podpis
se musí obnovovat a je za úplatu. Výhoda pĜedávání dat bez elektronického podpisu spoþívá
v tom, že nemá žádné další ¿nanþní náklady. U obou variant mĤže zpĤsobit urþité potíže
omezení na 500 pĜedaných vČt v rámci referenþního období. Jednou z výhod webové aplikace
je, že si sama vyhledává platné kurzy cizích mČn na stránkách celní správy pĜi vložení jiné
mČny než Kþ.
Nejstarším zpĤsobem pĜedávání dat je pomocí programu IDES-CZ cestou pĜes internet
a je urþen pro zpravodajské jednotky, které mají pĜístup k internetu. Program IDES-CZ je
poskytován celní správou bezplatnČ, za jeho používání se nic neplatí a lze jej stáhnout z internetových stránek celní správy (www.cs.mfcr.cz). Vzhledem k velikosti programu (pĜes
30 MB) je výhodnČjší požádat pĜi registraci celní úĜad o jeho vypálení na pĜinesené prázdné
CD. Nevýhodou tohoto zpĤsobu pĜedávání dat je, že je tĜeba na webových stránkách celní
správy kontrolovat, zda nebyla vydaná nová verze programu, která se musí znovu stáhnout
a nainstalovat. PĜi instalaci nové verze existuje riziko ztráty odeslaných dat, pokud nebyla
provedena záloha nebo není postupováno pĜesnČ podle návodu pĜi povyšování na vyšší verzi.
Vzhledem k povinnosti uchovávat data 2 roky od skonþení lhĤty k pĜedání údajĤ do systému
Intrastat, je tĜeba pĜesnČ dodržovat pokyny pĜi instalaci. Ke zmČnám dochází vždy se zmČnou
legislativy, þíselníkĤ nebo v pĜípadČ zjištČní závažné chyby v programu. Lze oþekávat, že
tato možnost pĜedávání dat bude ukonþena v roce 2009.
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Zpravodajské jednotky, které nemají pĜístup k internetu, mohou využít pĜedávání údajĤ na
pĜedepsaných tiskopisech od roku 2009 s omezením na 15 ĜádkĤ pĜedávaných údajĤ. Tiskopisy nejsou v prodeji, používá se kopie tiskopisu uveĜejnČná ve Sbírce zákonĤ nebo je lze
vyhotovovat pomocí výpoþetní techniky.
Vzhledem k tomu, že celní správa preferuje elektronický zpĤsob pĜedávání dat pĜed písemnou formou, je také termín pro pĜedání elektronických výkazĤ o dva dny pozdČjší, než pĜi
pĜedávání papírových výkazĤ. PĜi pĜedávání papírových výkazĤ je termín pĜedání stanoven
na 10. pracovní den mČsíce následujícího, u elektronického pĜedávání výkazĤ je to 12. pracovní den mČsíce následujícího. Zde je nutno upozornit na skuteþnost, že papírový výkaz
musí celní úĜad obdržet do 10. pracovního dne (§ 5 odst. 3 vyhlášky o statistice). Nestaþí
tedy výkaz podat k poštovní pĜepravČ. Pro tyto pĜípady neplatí ani správní Ĝád, ani zákon
o správČ daní a poplatkĤ, které považují za povinnost splnČnou, je-li v poslední den termínu
uþinČno podání k poštovní pĜepravČ. Termíny pĜedávání výkazĤ v jednotlivých mČsících jsou
pro celý rok uvedeny na webových stránkách celní správy.
Data do systému Intrastat se poskytují za referenþní období. Tím se rozumí kalendáĜní
mČsíc, v nČmž došlo k pĜijetí nebo odeslání zboží, pĜípadnČ kalendáĜní mČsíc následující
po pĜijetí nebo odeslání zboží, pokud je shodný s mČsícem, ve kterém vznikla zpravodajské
jednotce povinnost pĜiznat uskuteþnČní dodání zboží do jiného þlenského státu Spoleþenství
nebo pĜiznat DPH pĜi poĜízení zboží z takového státu. Pokud by mezi mČsícem, ve kterém
vznikla povinnost uvést tyto skuteþnosti v daĖovém pĜiznání k DPH, a mČsícem, ve kterém
bylo uskuteþnČno pĜijetí nebo odeslání, existoval další mČsíc nebo mČsíce, musí být pĜijetí
nebo odeslání zboží uvedeno ve výkazu pro Intrastat za mČsíc, kdy bylo zboží pĜijato nebo
odesláno.
Existují pĜípady, kdy zpravodajská jednotka nemá žádnou obchodní þinnost se státy Spoleþenství a výjimeþnČ udČlá v rámci kalendáĜního roku jednorázový obchod s nČkterou zemí
Spoleþenství. Pokud fakturovaná hodnota tohoto jednorázového obchodu nedosáhne prahu
pro vykazování, výkaz Intrastatu se nepĜedává. V pĜípadČ, že fakturovaná hodnota dosáhne
prahu pro vykazování, pĜedá zpravodajská jednotka místnČ pĜíslušnému celnímu úĜadu výkaz Intrastatu oznaþený jako „JEDNORÁZOVÝ“, dĜíve „PěÍLEŽITOSTNÝ“. Protože pro
tyto úþely nelze využít elektronického zpĤsobu pĜedání dat s výjimkou webové aplikace
InstatOnline, použije se formuláĜ výkazu, který se oznaþí textem „JEDNORÁZOVÝ“. Za
jednorázové pĜijetí nebo odeslání se považuje i pĜijetí nebo odeslání nČkolika zásilek v prĤbČhu dvou po sobČ následujících období, pokud zboží v tČchto zásilkách tvoĜí ucelenou
dodávku nebo se jedná o rozloženou zásilku (jako dodávka fakturováno jednou fakturou).
Pokud zpravodajská jednotka uskuteþní v témže kalendáĜním roce jakoukoliv další obchodní
operaci ve stejném smČru, musí se zaregistrovat a pĜedávat pravidelnČ výkazy Intrastatu až do
konce pĜíštího kalendáĜního roku. Pokud zpravodajská jednotka do konce kalendáĜního roku
neuskuteþní žádné další pĜijetí nebo odeslání, nemusí pĜedávat pravidelnČ výkazy Intrastatu.
V následujícím roce mĤže zase uskuteþnit jedno pĜijetí nebo odeslání s hodnotou pĜesahující
8 000 000 Kþ, aniž by to mČlo vliv na vznik povinnosti pĜedávat výkazy Intrastatu.
S Intrastatem souvisí novČ zavedená povinnost pro zpravodajské jednotky, které dosud nedosáhly prahu pro vykazování, pĜedávat v papírové formČ údaje o pĜijetí nebo odeslání
urþených výrobkĤ kapitol 27 a zboží podpoložky 2909 19 10 kombinované nomenklatury
a zboží uvedeného v seznamu sledovaných druhĤ zboží (pĜíloha þ. 2 vyhlášky o statistice,
II. Seznam sledovaných druhĤ zboží), pokud celková hodnota pĜijatého nebo odeslaného
zboží v prĤbČhu jednoho referenþního období pĜesáhne 100 000 Kþ. Údaje o tČchto výrobcích
a zboží se odesílají poštou na formuláĜích pro Intrastat na adresu ýeský statistický úĜad,
Odbor statistického zpracování Praha, Na Padesátém 81, 100 82 Praha 10. Tato povinnost se
netýká zpravodajských jednotek, které pĜedávají výkazy pro Intrastat, protože již dosáhly
prahu pro vykazování.
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Vyhláškou o statistice se zavedly další zmČny pĜi vykazování. NejvČtšími zmČnami je rozšíĜení kódu povahy transakcí z jednomístného na dvoumístný a vytvoĜení kódu pro skupiny
dodacích podmínek.
Kódy povahy transakcí publikované v pĜíloze vyhlášky o statistice jsou na konci této publikace v PĜíloze þ. 2. PĜi používání tČchto kódĤ platí, že existuje-li možnost zaĜadit obchodní
operaci pod dva nebo více kódĤ téže skupiny, zaĜadí se vždy pod kód s nižším þíslem.
Kód dodacích podmínek – Skupina dodacích podmínek
Ve sloupci 8 – Dodací podmínky místo používaných tĜímístných kódĤ Incoterms Mezinárodní obchodní komory jsou použity novČ vytvoĜené jednomístné kódy skupin dodacích
podmínek:
K

L

M

N

EXW, FCA, FAS, FOB
zahrnuje dodací doložky Incoterms, pĜi kterých si zajišĢuje a hradí hlavní pĜepravné
kupující
CFR, CIF, DES, DEQ
zahrnuje dodací doložky Incoterms, pĜi kterých prodávající hradí pĜepravné do
pĜístavu urþení
DDU, DDP, CPT, CIP
zahrnuje dodací doložky Incoterms, pĜi kterých si zajišĢuje a hradí hlavní pĜepravné
prodávající
DAF, XXX
zahrnuje dodací doložky Incoterms s místem dodání zboží na stání hranici
nebo sjednané dodací podmínky neodpovídají žádné z doložek Incoterms

Poznámka:
Kód XXX vyjadĜuje dodací doložku použitou na základČ podmínek uvedených ve smlouvČ mezi kupujícím
a prodávajícím, která svým obsahem neodpovídá žádné z dodacích doložek Incoterms.

Aþkoliv je celá publikace zamČĜena na obchod se zbožím mezi þlenskými státy Spoleþenství,
je potĜeba upozornit na pĜípad, kdy se v systému Intrastat bude vykazovat i pohyb zboží,
který je ve skuteþnosti obchodem s tĜetí zemí. Tento pĜípad mĤže nastat, pokud zboží, které
má být dodáno do tĜetí zemČ, nebude projednáno k vývozu celními orgány ýeské republiky,
ale bude odesláno do jiného státu Spoleþenství, kde teprve bude podán návrh na propuštČní
k vývozu do tĜetí zemČ. Odeslání zboží do jiného þlenského státu, kde bude podán návrh na
propuštČní zboží k vývozu do tĜetí zemČ, bude uvedeno ve výkazu pro Intrastat, kde zemČ
urþení bude stát, ve kterém bude zboží propuštČno k vývozu, a stát odeslání bude ýR. Stejná
situace nastane pĜi propuštČní zboží do volného obČhu v jiném þlenském státu Spoleþenství
a jeho následném dovozu do ýR. Ve výkazu pro Intrastat bude uveden stát odeslání ten stát,
kde došlo k propuštČní zboží do volného obČhu v zemích Spoleþenství, a stát pĤvodu bude
stát, ze kterého bylo zboží nakoupeno, pĜípadnČ stát, ze kterého zboží skuteþnČ pochází.
Prakticky dojde k tomu, že tento obchod s tĜetí zemí nebude v ýR zahrnut do statistiky
obchodu se tĜetími zemČmi.
Pro lepší pĜehled v jednotlivých pĜedpisech vydal ýSÚ na svých internetových stránkách
(www.czso.cz) PĜíruþku pro Intrastat - CZ. Dá se Ĝíci, že je to jediný souhrnný zdroj informací, ve kterém jsou shrnuty pokyny pro vyplĖování výkazu Intrastat. PĜíruþka je prĤbČžnČ
aktualizována v pĜípadČ legislativních zmČn pĜedpisĤ EU i legislativy ýR nebo doplĖována
novými pĜíklady.
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POZNÁMKA:
Pokud je v následujících pĜíkladech této publikace použita hodnota zboží, je nutné považovat tuto hodnotu za náhodnČ zvolené þástky sloužící k vyjádĜení nČkterých mezních hodnot
podle zákona o DPH. Z hlediska Intrastatu je pĜi rozhodování, zda se obchodní operace uvede
ve výkazu Intrastat, nutno zohlednit, zda již vznikla nebo touto obchodní operací vznikne
povinnost pĜedávat výkazy Intrastat dosažením prahĤ pro vykazování. Hodnoty pro úþely
zákona o DPH jsou výraznČ nižší než je práh pro vykazování v Intrastatu.
RovnČž v pĜíkladech použité kódy sazebního zaĜazení zboží nemusí odpovídat platnému
sazebnímu zaĜazení a jsou pouze demonstrativní.
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1. Dodání zboží
DPH:
Dodání zboží v tuzemsku nebo dodání zboží do jiného þlenského státu je vždy pĜedmČtem
danČ, což znamená, že vždy musí být pĜiznána daĖ, podle toho, kde je stanoveno místo plnČní
u dodání zboží. Znamená to, že nemusí být nutnČ uplatnČna daĖ v tuzemsku, ale tam, kde
dochází k osvobození od danČ na výstupu musí být daĖ pĜiznána v jiném þlenském státČ.
Místo plnČní je upraveno v § 7 a 64 ZDPH. Jestliže je místem plnČní tuzemsko, musí být
pĜiznána daĖ v tuzemsku a jestliže je místo plnČní v jiném þlenském státČ, musí být pĜiznána
daĖ tohoto þlenského státu. PĜi dodání zboží do jiného þlenského státu je uplatĖován systém
„reverse charge“, který znamená, že povinnost pĜiznat daĖ je souþasnČ s místem plnČní
pĜenesena z tuzemska do jiného þlenského státu, na osobu, které je zboží dodáno. Dochází
tak ze strany dodavatele k osvobození od danČ, ale za podmínky, že je daĖ pĜiznána poĜizovatelem v þlenském státČ ukonþení pĜepravy nebo v þlenském státČ, ve kterém je poĜizovatel
registrován k DPH.
Dodání zboží mĤže v rámci své ekonomické þinnosti uskuteþnit plátce danČ nebo osoba,
podnikatel, která není plátcem danČ. Dodání zboží je uskuteþĖováno plátcem danČ v tuzemsku tuzemským osobám, plátcĤm nebo osobám, které nejsou plátci danČ, osobám se
sídlem v jiných þlenských státech, které nejsou registrovány k dani v žádném þlenském
státČ a nejsou plátci danČ a také zahraniþním osobám se sídlem v zahraniþí, které jsou plátci
danČ v tuzemsku nebo nejsou plátci danČ. Dodání zboží je také uskuteþĖováno z tuzemska
do jiných þlenských státĤ, a to tuzemským osobám, které jsou v tuzemsku plátci danČ nebo
nejsou plátci danČ a mohou být registrovány k dani v jiných þlenských státech. Dodání zboží
je také uskuteþĖováno do jiných þlenských státĤ osobám se sídlem v jiných þlenských státech,
které jsou registrovány k dani v jiných þlenských státech nebo osobám se sídlem v jiných
þlenských státech, které nejsou registrovány k dani v žádném þlenském státČ. Dodání zboží je
také uskuteþĖováno do jiných þlenských státĤ zahraniþním osobám, které mohou být rovnČž
registrovány k dani v nČkterém z þlenských státĤ nebo tam registrovány nejsou. Ve všech
pĜípadech dochází k obČhu zboží, ale ne vždy bude tento obČh pĜedmČtem hlášení Intrastat.
Pro úplnost výkladu je však vhodné uvést veškeré možné formy obČhu zboží, které pĜedstavují
škálu rĤzných obchodních pĜípadĤ.

INTRASTAT:
Dodání zboží je z hlediska Intrastatu odesláním zboží za pĜedpokladu, že zboží pĜestoupí
þeské hranice. Pokud je dodání zboží uskuteþnČno na území ýeské republiky, není toto dodání
pĜedmČtem Intrastatu.
PĜi rozhodování, zda má být pohyb zboží vykázán v systému Intrastat platí
Pravidlo þ. 1:
Do výkazu Intrastat se uvádí zboží vždy nebo pouze v pĜípadČ, že pĜi obchodní transakci
pĜestupuje þeské hranice.
Jako u každého pravidla jsou i výjimky z tohoto pravidla. PĜi poĜízení letadla nebo lodČ
se tyto dopravní prostĜedky do výkazu Intrastat uvádČjí pouze pĜi zmČnČ registrace jejich
vlastníka.
Nesmíme ovšem zapomínat, že na hranicích již nejsou žádné celní ani jiné orgány, které by
pĜestup zboží kontrolovaly nebo potvrzovaly. Za dĤkazní prostĜedek se napĜíklad považuje
zajišĢování pĜepravy k odbČrateli buć vlastními dopravními prostĜedky nebo veĜejnou dopravou, dodací listy s vyznaþením místa odeslání mimo území ýR apod.
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1.1 Dodání zboží plátcem v tuzemsku
DPH:
Jestliže plátce dodává zboží v tuzemsku a pĜeprava zboží nesmČĜuje z tuzemska do jiného
þlenského státu, jedná se podle § 7 ZDPH o plnČní s místem v tuzemsku a tím o zdanitelné
plnČní. Prodávající plátce uplatĖuje daĖ na výstupu vĤþi jakémukoliv kupujícímu. Znamená
to, že plátce danČ nerozlišuje, jestli kupující je tuzemská osoba, která je plátcem danČ nebo
neplátcem danČ, nerozlišuje, jestli je kupující osoba registrovaná k dani v jiném þlenském státČ,
zda má v tuzemsku sídlo þi nikoliv a nerozlišuje také, zda se jedná o zahraniþní osobu, která
mĤže mít v tuzemsku sídlo a mĤže být také v tuzemsku nebo v jiném þlenském státČ registrovaná k dani. Protože dodání zboží s místem v tuzemsku je podle právní úpravy považováno za
zdanitelné plnČní, je povinností plátce danČ, prodávajícího, uplatnit daĖ na výstupu. U dodání
zboží s místem v tuzemsku mĤže docházet k dodání bez pĜepravy nebo o dodání s pĜepravou.
U dodání bez pĜepravy nezajišĢuje prodávající žádné dĤkazní prostĜedky, to znamená, že není
podmínkou, aby pĜepravu zajistil, protože tu mĤže zajistit i kupující nebo prodávající nebo
kupujícím povČĜené osoby, ale dodání zboží bez pĜepravy znamená, že prodávající nezajišĢuje
pĜepravu a plnČní pro nČj znamená dodání bez pĜepravy, tzv. „pultový“ prodej. PĜedáním
zboží pĜepravci je pro prodávajícího plnČní uskuteþnČno. Místem plnČní je místo, kde je zboží
dodáno. Jestliže dochází k dodání zboží s pĜepravou a pĜeprava nesmČĜuje do jiného þlenského
státu, je místem plnČní podle § 7 ZDPH místo, kde je pĜeprava zahájena. Pokud je pĜeprava
zahájena v tuzemsku, je místem plnČní tuzemsko a opČt se jedná o zdanitelné plnČní.
Tato kapitola pojednává o dodání zboží plátcem osobČ registrované k dani v jiném þlenském
státČ, osobČ se sídlem v jiném þlenském státČ neregistrované k dani v žádném þlenském
státČ, zahraniþní osobČ, kdy pĜeprava nesmČĜuje do jiného þlenského státu a také o dodání
zboží plátcem, kdy pĜeprava smČĜuje do jiného þlenského státu, ale zboží je dodáno tuzemské
osobČ, plátci nebo neplátci danČ, zahraniþní osobČ neregistrované k dani nebo osobČ se sídlem
v jiném þlenském státČ, ale neregistrované k dani v žádném þlenském státČ.

INSTRASTAT:
Smyslem hlášení Intrastat je sbČr statistických údajĤ o pohybu zboží mezi þlenskými státy.
Zboží tedy musí vystoupit z tuzemska do jiného þlenského státu. PĜi dodání zboží plátcem
v tuzemsku, kdy místo plnČní zĤstává v tuzemsku a zboží neopouští ýeskou republiku, nedochází k pohybu zboží mimo tuzemsko a v tČchto pĜípadech není pohyb zboží pĜedmČtem
hlášení Intrastat, i když podnikatelské subjekty, mezi nimiž dochází k pohybu zboží mohou
být þeské i zahraniþní osoby nebo osoby ze tĜetích zemí. V takových pĜípadech není splnČna
podmínka obsažená v pravidle þ. 1, þili pĜestup þeských hranic dodávaným zbožím se neuskuteþĖuje. Výjimku z pravidla tvoĜí vyrobená letadla a lodČ, která se vykazují v okamžiku
registrace vlastníka, i když fyzicky þeskou hranici nepĜestoupí.
PĜíklad þ. 1:
Tuzemská ¿rma dodává zboží v tuzemsku ¿rmČ z Rakouska, která je registrována k dani
v Rakousku. Rakouská ¿rma si zboží odebírá v sídle tuzemské ¿rmy. Pro tuzemskou ¿rmu se
jedná o dodání zboží bez pĜepravy, kdy místem plnČní je tuzemsko. Jedná se o pĜípad, kdy
prodávající nezajišĢuje pĜepravu a nemá dĤkazní prostĜedky o pĜípadné následné pĜepravČ.
Podle místa plnČní je nutné uplatnit dodavatelem na výstupu „tuzemskou“ daĖ. Rakouská
¿rma mĤže požádat o vrácení danČ podle § 82 ZDPH.

INTRASTAT:
PĜestože dochází k dodání zboží osobČ registrované k dani v Rakousku, pro dodavatele,
þeskou ¿rmu, znamená toto dodání, že nemá dĤkazní prostĜedek o uskuteþnČné pĜepravČ
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z tuzemska do jiného þlenského státu, protože se na takovém obchodním pĜípadu nedohodla
s kupujícím. Za podmínek uvedených v pĜíkladu þ. 1 nebude proto zboží vykázáno v systému
Intrastat, protože prodávající tuzemská ¿rma nemá dĤkazní prostĜedek, že zboží pĜestoupilo
þeské hranice a není tak pro Intrastat splnČno pravidlo þ. 1. Jestli je þi není kupující registrován k dani v jiném þlenském státČ není pro Intrastat podstatné.
PĜíklad þ. 2:
Tuzemská ¿rma dodává zboží v tuzemsku ¿rmČ z Rakouska, která není registrována k dani
v žádném þlenském státČ. Rakouská ¿rma si zboží odebírá v sídle tuzemské ¿rmy. Pro tuzemskou ¿rmu se jedná o dodání zboží bez pĜepravy, kdy místem plnČní je tuzemsko. Jedná
se o pĜípad, kdy prodávající nezajišĢuje pĜepravu a nemá dĤkazní prostĜedky o pĜípadné
následné pĜepravČ. Podle místa plnČní je nutné uplatnit dodavatelem na výstupu „tuzemskou“
daĖ. Rakouská ¿rma, protože není registrována k dani v žádném þlenském státČ, nemĤže
požádat o vrácení danČ podle § 82 ZDPH.

INTRASTAT:
Za tČchto podmínek nebude zboží vykázáno v systému Intrastat, protože prodávající tuzemská
¿rma nemá dĤkazní prostĜedek, že zboží pĜestoupilo þeské hranice, tj. platí pravidlo þ. 1.
Kupní smlouva je zĜejmČ uzavĜena tak, že dochází k dodání zboží v tuzemsku bez zajištČní
pĜepravy prodávajícím. Jestli je þi není kupující registrován k dani v jiném þlenském státČ
není pro Intrastat podstatné.
PĜíklad þ. 3:
Tuzemská ¿rma se sídlem v Praze dodává zboží v tuzemsku ¿rmČ z Rakouska, která je registrována k dani v Rakousku. Rakouská ¿rma požaduje pĜepravení zboží z Prahy do Brna.
Pro tuzemskou ¿rmu se jedná o dodání zboží s pĜepravou, kdy místem plnČní je zahájení
pĜepravního výkonu a tak je místem plnČní tuzemsko. Jedná se o pĜípad, kdy prodávající
zajišĢuje pĜepravu. Podle místa plnČní je nutné uplatnit dodavatelem na výstupu „tuzemskou“
daĖ. Registrace rakouské ¿rmy k dani v Rakousku nestaþí k uplatnČní osvobození od danČ
na výstupu. Rakouská ¿rma mĤže požádat o vrácení danČ podle § 82 ZDPH.

INTRASTAT:
Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je sice uzavĜena tak, že prodávající zajišĢuje
i pĜepravu zboží, ale pĜeprava je zajištČna pouze mezi dvČma místy v tuzemsku a v takovém
pĜípadČ zboží nevystupuje pĜes þeské hranice a zĤstává v tuzemsku. Za tČchto podmínek nebude zboží vykázáno v systému Intrastat, protože prodávající tuzemská ¿rma nemá dĤkazní
prostĜedek, že zboží pĜestoupilo þeské hranice, tj. platí pravidlo þ. 1. Jestli je þi není kupující
registrován k dani v jiném þlenském státČ není pro Intrastat podstatné.
PĜíklad þ. 4:
Tuzemská ¿rma dodává zboží v tuzemsku ¿rmČ se sídlem v Rusku, která je registrovaná k dani
v Rakousku. Ruská ¿rma si zboží odebírá v sídle tuzemské ¿rmy. Pro tuzemskou ¿rmu se
jedná o dodání zboží bez pĜepravy, kdy místem plnČní je tuzemsko. Jedná se o pĜípad, kdy
prodávající nezajišĢuje pĜepravu a nemá dĤkazní prostĜedky o pĜípadné následné pĜepravČ.
Podle místa plnČní je nutné uplatnit dodavatelem na výstupu „tuzemskou“ daĖ. Registrace
k dani ruské ¿rmy v Rakousku nestaþí k osvobození od danČ a nemá na uplatnČní danČ žádný
vliv. Ruská ¿rma mĤže požádat o vrácení danČ podle § 82 ZDPH, protože má sice sídlo v tĜetí
zemi, ale je registrovaná k dani v Rakousku.
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INTRASTAT:
Podle podmínek kupní smlouvy zĤstane zboží v tuzemsku. Prodávající nezajišĢuje pĜepravu
a nemá o ní žádné dĤkazní prostĜedky. Nelze tedy usuzovat, že zboží bude kupujícím pĜepraveno z tuzemska. Pohyb zboží nebude vykazován v Intrastatu. Pokud by zboží mČlo být
vyvezeno do Ruska, tj. do tĜetí zemČ, musí být pĜed opuštČním celního území EU celnČ projednáno k vývozu. Vývoz zboží do tĜetích zemí se v systému Intrastat nevykazuje. Pro tento
pĜíklad není podstatné, zda kupujícím je osoba registrovaná nebo neregistrovaná k dani
nebo je to zahraniþní osoba.
PĜíklad þ. 5:
Tuzemská ¿rma dodává zboží v tuzemsku ¿rmČ z Ruska, která není registrována k dani v žádném þlenském státČ. Ruská ¿rma si zboží odebírá v sídle tuzemské ¿rmy. Pro tuzemskou ¿rmu
se jedná o dodání zboží bez pĜepravy, kdy místem plnČní je tuzemsko. Jedná se o pĜípad, kdy
prodávající nezajišĢuje pĜepravu a nemá dĤkazní prostĜedky o pĜípadné následné pĜepravČ.
Podle místa plnČní je nutné uplatnit dodavatelem na výstupu „tuzemskou“ daĖ. Ruská ¿rma,
protože není registrována k dani v žádném þlenském státČ, nemĤže požádat o vrácení danČ
podle § 82 ZDPH, ale mĤže požádat o vrácení danČ podle § 83 ZDPH.

INTRASTAT:
Podle podmínek kupní smlouvy zĤstane zboží v tuzemsku. Prodávající nezajišĢuje pĜepravu
a nemá o ní žádné dĤkazní prostĜedky. Nelze tedy usuzovat, že zboží bude kupujícím pĜepraveno z tuzemska. Pohyb zboží nebude vykazován v Intrastatu. Pokud by zboží mČlo být
vyvezeno do Ruska, tj. do tĜetí zemČ, musí být pĜed opuštČním celního území EU celnČ projednáno k vývozu. Vývoz zboží do tĜetích zemí se v systému Intrastat nevykazuje. Pro tento
pĜíklad není podstatné, zda kupujícím je osoba registrovaná nebo neregistrovaná k dani
nebo je to zahraniþní osoba.
PĜíklad þ. 6:
Tuzemská ¿rma se sídlem v Praze dodává zboží v tuzemsku ¿rmČ z Ruska, která je registrována k dani v Rakousku. Ruská ¿rma požaduje pĜepravení zboží z Prahy do Brna. Pro
tuzemskou ¿rmu se jedná o dodání zboží s pĜepravou, kdy místem plnČní je území, kde je
pĜeprava uskuteþĖována, a tak je místem plnČní tuzemsko. Jedná se o pĜípad, kdy prodávající
zajišĢuje pĜepravu. Podle místa plnČní je nutné uplatnit dodavatelem na výstupu „tuzemskou“
daĖ. Ruská ¿rma mĤže požádat o vrácení danČ podle § 82 ZDPH.

INTRASTAT:
Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je sice uzavĜena tak, že prodávající zajišĢuje
i pĜepravu zboží, ale pĜeprava je zajištČna pouze mezi dvČma místy v tuzemsku a v takovém
pĜípadČ zboží nevystupuje pĜes þeské hranice a zĤstává v tuzemsku. Za tČchto podmínek nebude zboží vykázáno v systému Intrastat, protože prodávající tuzemská ¿rma nemá dĤkazní
prostĜedek, že zboží pĜestoupilo þeské hranice, tj. platí pravidlo þ. 1. Jestli je þi není kupující
registrován k dani v jiném þlenském státČ není pro Intrastat podstatné. Pohyb zboží nebude
vykazován v Intrastatu. Pokud by zboží mČlo být vyvezeno do Ruska, tj. do tĜetí zemČ, musí
být pĜed opuštČním celního území EU celnČ projednáno k vývozu. Vývoz zboží do tĜetích zemí
se v systému Intrastat nevykazuje.

16

Dodání zboží

1.2 Dodání zboží plátcem do jiného þlenského státu
DPH:
Dodání zboží nesmČĜuje samozĜejmČ pouze do tuzemska, ale také do jiných þlenských státĤ.
Takové plnČní je pĜedmČtem danČ, ale v urþitých pĜípadech je možné uplatnit systém „reverse
charge“. Tento systém znamená, že pĜi jeho použití není plnČní pĜedmČtem danČ v tuzemsku,
ale je jím umožnČno pĜenesení místa plnČní a pĜenesení daĖové povinnosti na poĜizovatele
do jiného þlenského státu. V pĜípadČ, že tento systém nelze uplatnit, musí být plátcem uplatnČna na výstupu „tuzemská“ daĖ, o þemž pojednává pĜedchozí kapitola. UplatnČní danČ se
pĜi dodání zboží do jiného þlenského státu Ĝídí místem plnČní, které je upraveno v § 7 ZDPH
a v pĜípadČ uplatnČní systému „reverse charge“ v § 64 ZDPH. Smyslem této právní úpravy
ve všech þlenských státech je zjednodušení pĜi uplatnČní danČ v pĜípadech, kdy poĜizovatel,
který je registrován k dani v jiném þlenském státČ než dodavatel, nemĤže uplatnit nárok na
odpoþet danČ v þlenském státČ dodavatele. U zdanitelných plnČní, kterými jsou napĜ. dodání
zboží s místem v tuzemsku, není možné pĜenesení daĖové povinnosti z dodavatele na poĜizovatele, a dodavatel, plátce danČ, musí vždy a vĤþi všem uplatnit daĖ na výstupu. Tato zásada
je prolomena právČ pĜi dodání zboží plátcem do jiného þlenského státu osobČ registrované
k dani v jiném þlenském státČ, uplatnČním systému „reverse charge“. Tento systém, který pro
dodávajícího plátce znamená, že bude dodání osvobozovat od danČ na výstupu, umožĖuje
osvobodit zboží na výstupu i v pĜípadech, kdy zboží je pĜepraveno do jiného þlenského státu,
než ve kterém je poĜizovatel registrován k dani. V § 64 ZDPH je osvobození umožnČno, aniž
by zde byla stanovena podmínka stejného þlenského státu, kde bude pĜeprava ukonþena a DIý
poĜizovatele tohoto státu.
PĜi uplatnČní systému „reverse charge“ pĜi dodání zboží musí dojít ke splnČní tČchto podmínek:
a) ke zboží musí být dodavatelem pĜevedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník, takže
nemusí nutnČ dojít ke zmČnČ vlastnictví (§ 13 ZDPH),
b) musí být uskuteþnČna pĜeprava zboží z tuzemska do jiného þlenského státu (§ 64
ZDPH),
c) zboží musí být dodáno do jiného þlenského státu osobČ registrované k dani v jiném
þlenském státČ, aby poĜizovatel mohl splnit ve státČ poĜízení daĖovou povinnost (§ 64
ZDPH).

INSTRASTAT:
Tato kapitola pojednává o pĜípadech, kdy zboží je z tuzemska dodáváno do jiného þlenského
státu. Variant, které spoþívají zejména v tom, že se na tČchto obchodních transakcí podílejí
rĤzné subjekty, je sice více, ale hlášení Intrastat není souhrnem údajĤ pro splnČní daĖové
povinnosti tČmito subjekty, ale souhrnem statistických údajĤ o výstupu zboží z tuzemska
do jiných þlenských státĤ. Proto je pro hlášení Intrastat rozhodující, zda zboží vystoupí
z tuzemska þi nikoliv, bez ohledu na osoby, které se takových plnČní zúþastĖují. Pokud zboží
pĜestupuje þeské hranice, není rozhodující, zda je dodáváno osobČ registrované k dani nebo
osobČ k dani neregistrované, a je vždy pĜedmČtem vykazování v Intrastatu s výjimkou zboží
vyjmutého ze statistiky.
PĜíklad þ. 7:
Tuzemská ¿rma, plátce danČ, dodává zboží na Slovensko tuzemské ¿rmČ, která je plátcem
danČ, ale není registrována k dani na Slovensku. Podle § 7 ZDPH je místem plnČní místo
zahájení pĜepravy, a proto musí dodavatel uplatnit „tuzemskou“ daĖ na výstupu. DaĖovou
povinnost nemĤže splnit na Slovensku osoba, která není na Slovensku registrována k dani.
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INTRASTAT:
Bez ohledu na uskuteþnČní zdanitelného plnČní bude podle zadání v pĜíkladu postupováno
z hlediska Intrastatu podle pravidla þ. 1, protože došlo k pohybu zboží pĜes þeskou hranici,
a proto odeslání bude uvedeno ve výkazu Intrastat. Hlášení vyplní prodávající a stát urþení
bude Slovensko. Skuteþnost, že kupující je plátcem danČ, nemá na hlášení Intrastat žádný
vliv.
PĜíklad þ. 8:
Tuzemská ¿rma, plátce danČ, dodává zboží na Slovensko tuzemské ¿rmČ, která není plátcem
danČ a není registrována k dani ani na Slovensku. Podle § 7 ZDPH je místem plnČní místo
zahájení pĜepravy, a proto musí dodavatel uplatnit „tuzemskou“ daĖ na výstupu. DaĖovou
povinnost nemĤže splnit na Slovensku osoba, která není na Slovensku registrována k dani.
Registrace k dani poĜizovatele v tuzemsku není pro uplatnČní danČ podstatná, protože povinnost uplatnit daĖ na výstupu má dodavatel.

INTRASTAT:
Bez ohledu na to, že se uskuteþĖuje zdanitelné plnČní, bude podle zadání v pĜíkladu postupováno z hlediska Intrastatu podle pravidla þ. 1, protože došlo k pohybu zboží pĜes þeské
hranice, a proto odeslání bude uvedeno ve výkazu Intrastat. Hlášení vyplní prodávající a stát
urþení bude Slovensko. Skuteþnost, že kupující není plátcem danČ, nemá na hlášení Intrastat
žádný vliv. Podle pravidla þ. 1 došlo k pohybu zboží pĜes þeské hranice, a proto odeslání
bude uvedeno ve výkazu Intrastat a stát urþení bude Slovensko.
PĜíklad þ. 9:
Tuzemská ¿rma, plátce danČ, dodává zboží na Slovensko slovenské ¿rmČ, která není registrována k dani ani na Slovensku, ani v jiném þlenském státČ. Podle § 7 ZDPH je místem plnČní
místo zahájení pĜepravy, a proto musí dodavatel uplatnit „tuzemskou“ daĖ na výstupu. DaĖovou
povinnost nemĤže splnit na Slovensku osoba, která tam není registrována k dani.

INTRASTAT:
V pĜíkladu dochází k pĜepravČ zboží na Slovensko a podle pravidla þ. 1 došlo k pohybu zboží
pĜes þeské hranice, a proto odeslání bude uvedeno ve výkazu Intrastat. Stát urþení bude Slovensko. Skuteþnost, že kupující je slovenská osoba, která není registrována k dani v žádném
þlenském státČ nemá na hlášení Intrastat žádný vliv.
PĜíklad þ. 10:
Tuzemská ¿rma, plátce danČ, dodává zboží na Slovensko ruské ¿rmČ, která není registrována
k dani ani na Slovensku, ani v jiném þlenském státČ. Podle § 7 ZDPH je místem plnČní místo
zahájení pĜepravy, a proto musí dodavatel uplatnit „tuzemskou“ daĖ na výstupu. V žádném
pĜípadČ se nemĤže jednat o vývoz zboží. DaĖovou povinnost nemĤže splnit na Slovensku
osoba, která není registrována k dani.

INTRASTAT:
Podle pravidla þ. 1 došlo k pohybu zboží pĜes þeské hranice, a proto odeslání bude uvedeno
ve výkazu Intrastat. Stát urþení bude Slovensko. Tak, jako se nejedná o vývoz z hlediska
daĖových pĜedpisĤ, nejedná se o vývoz ani z hlediska hlášení Intrastat, protože pohyb zboží
nesmČĜuje pĜes hranici Spoleþenství do tĜetí zemČ, ale zĤstává ve Spoleþenství. Skuteþnost,
že ruská ¿rma je zahraniþní osobou a nemá v žádném þlenském státČ sídlo, není pro hlášení
Intrastat podstatná.
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PĜíklad þ. 11:
Tuzemská ¿rma, plátce danČ, dodává zboží na Slovensko ruské ¿rmČ, která není registrována k dani na Slovensku, ale je registrována k dani v Polsku. Podle § 64 ZDPH se jedná
o dodání zboží do jiného þlenského státu pro osobu registrovanou k dani v jiném þlenském
státČ a místem plnČní je místo ukonþení pĜepravy. Proto musí dodavatel uplatnit „reverse
charge“ a dodání osvobodí od danČ. DaĖovou povinnost splní poĜizovatel v þlenském státČ
ukonþení pĜepravy.

INTRASTAT:
Podle pravidla þ. 1 došlo k pohybu zboží pĜes þeské hranice, a proto odeslání bude uvedeno
ve výkazu Intrastat. Stát urþení bude Slovensko. Tak, jako se nejedná o vývoz z hlediska
daĖových pĜedpisĤ, nejedná se o vývoz ani z hlediska hlášení Intrastat, protože pohyb zboží
nesmČĜuje pĜes hranici Spoleþenství do tĜetí zemČ, ale zĤstává ve Spoleþenství. Skuteþnost,
že ruská ¿rma je registrovaná k dani v Polsku a nemá v žádném þlenském státČ sídlo, není
pro hlášení Intrastat podstatná.
PĜíklad þ. 12:
Tuzemská ¿rma, plátce danČ, dodává zboží na Slovensko slovenské ¿rmČ, která není registrována k dani na Slovensku, ale je registrována k dani v Rakousku. Podle § 64 ZDPH
dochází k osvobození od danČ a plátce uplatní systém „reverse charge“, což znamená, že se
místo plnČní pĜechyluje za osobou, která je registrována v jiném þlenském státČ. Dodání bude
osvobozeno od „tuzemské“ danČ a daĖ pĜizná osoba registrovaná v jiném þlenském státČ.
UplatnČní systému „reverse charge“ je možné i v pĜípadech, kdy stát ukonþení pĜepravy není
totožný se státem, kde je poĜizovatel registrován.

INTRASTAT:
Podle pravidla þ. 1 došlo k pohybu zboží pĜes þeské hranice, a proto odeslání bude uvedeno
ve výkazu Intrastat. Stát urþení bude Slovensko. Skuteþnost, že zboží kupuje osoba registrovaná k dani v Rakousku, ale se sídlem na Slovensku, nemá žádný vliv na uvádČní údajĤ
do Intrastatu.
PĜíklad þ. 13:
Tuzemská ¿rma, plátce danČ, dodává zboží na Slovensko slovenské ¿rmČ, která je registrována k dani na Slovensku. Podle § 64 ZDPH dochází k osvobození od danČ a plátce uplatní
systém „reverse charge“, což znamená, že se místo plnČní pĜechyluje za osobou, která je
registrována v jiném þlenském státČ. Dodání bude osvobozeno od „tuzemské“ danČ a daĖ
pĜizná osoba registrovaná k dani na Slovensku. Stát ukonþení pĜepravy je v tomto pĜípadČ
totožný se státem, kde je poĜizovatel zboží registrován k dani.

INTRASTAT:
Podle pravidla þ. 1 došlo k pohybu zboží pĜes þeské hranice, a proto odeslání bude uvedeno ve
výkazu Intrastat. Stát urþení bude Slovensko. Skuteþnost, že zboží kupuje osoba registrovaná
k dani na Slovensku, kde má i sídlo, nemá žádný vliv na uvádČní údajĤ do Intrastatu.
PĜíklad þ. 14:
Tuzemská ¿rma, plátce danČ, dodává zboží do Polska slovenské ¿rmČ, která je registrována
k dani na Slovensku. Podle § 64 ZDPH dochází k osvobození od danČ a plátce uplatní systém
„reverse charge“, což znamená, že se místo plnČní pĜechyluje za osobou, která je registrována
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v jiném þlenském státČ. Dodání bude osvobozeno od „tuzemské“ danČ a daĖ pĜizná osoba
registrovaná k dani na Slovensku, a to podle státu, ve kterém byla pĜeprava ukonþena.

INTRASTAT:
Podle pravidla þ. 1 došlo k pohybu zboží pĜes þeské hranice, a proto odeslání bude uvedeno
ve výkazu Intrastat. Stát urþení bude Polsko. Dochází sice k pĜepravČ, která je ukonþena
v jiném þlenském státČ, než kde je kupující registrován k dani, ale pro hlášení Intrastat to
nemá žádný vliv.
PĜíklad þ. 15:
Tuzemská ¿rma, plátce danČ, dodává zboží do Polska tuzemské ¿rmČ, která je plátcem danČ
a také je registrována k dani v Polsku. PoĜizovatel, tuzemská ¿rma použije pro úþely DPH
polské pĜidČlené DIý a tak podle § 64 ZDPH dochází k osvobození od danČ a plátce uplatní
systém „reverse charge“, což znamená, že se místo plnČní pĜechyluje za osobou, která je
registrována v jiném þlenském státČ. Dochází tak k dodání zboží plátcem osobČ registrované
k dani v jiném þlenském státČ. Dodání bude osvobozeno od „tuzemské“ danČ a daĖ pĜizná
tuzemská osoba, která poĜizuje zboží, registrovaná k dani v Polsku. Kupující plátce danČ
nepoužije v tomto pĜípadČ tuzemské DIý.

INTRASTAT:
Dochází k dodání zboží mezi tuzemskými ¿rmami, kdy kupující použije, v souladu s pohybem
zboží, polské DIý, ale pro hlášení Intrastat to není podstatné, protože došlo k pohybu zboží
pĜes þeské hranice a proto odeslání bude podle pravidla þ. 1 uvedeno ve výkazu Intrastat.
Stát urþení bude Polsko.

1.3 Dodání zboží s instalací nebo montáží do jiného
þlenského státu
DPH:
Z hlediska místa plnČní je upraveno v § 7 odst. 3 ZDPH dodání zboží, které je spojeno s jeho
instalací nebo montáží. Jedná se o takové plnČní, kdy souþástí kupní smlouvy je i závazek
dodavatele, že zajistí v sídle odbČratele, aby spoleþnČ s dodáním zboží bylo také smontováno
nebo instalováno. Zákonná úprava nestanoví dodavateli zboží podmínku, aby sám vlastními
silami provedl montáž nebo instalaci, ale umožĖuje mu, aby závazek splnil za pomoci další
osoby, která provede vlastní instalaci nebo montáž. Dodání s montáží nebo instalací je tak
chápáno jako jedno plnČní, a to jak v pĜípadČ, že dodavatel provede vlastními silami instalaci
nebo montáž, tak také v pĜípadČ, že instalaci nebo montáž provede další osoba, tzv. „subdodávkou“. V takovém pĜípadČ dochází také k plnČní mezi dodavatelem a subdodavatelem,
a to ve smyslu poskytnuté služby, ale mezi dodavatelem a koneþným odbČratelem se jedná
o dodání zboží s montáží nebo instalací. Podstatné pro posouzení je, aby dodavatel doložil
správci, že dodání s instalací nebo montáží je jeho závazek a tím i jeho plnČní. V pĜípadČ,
že by dodavatel dodával pouze zboží a instalaci nebo montáž by jako samostatné plnČní
uskuteþĖovala další osoba, bude se jednat o dvČ plnČní dvou rĤzných osob, a sice o dodání
zboží jednou osobou a o poskytnutí služby druhou osobou.
V pĜípadČ, že se jedná o jedno plnČní, a to o dodání zboží s instalací nebo montáží, je místem
plnČní vždy þlenský stát, ve kterém bude vlastní montáž nebo instalace provedena, resp.
kde bude zboží instalováno nebo smontováno. U tohoto plnČní se neuplatní systém „reverse
charge“, protože místo plnČní není urþováno podle pĜidČleného DIý osoby, pro kterou je plnČní
uskuteþĖováno, ale místem plnČní je bez ohledu na to, zda je koneþný odbČratel registrován
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