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Návrh novely směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané
hodnoty
Evropská komise předložila dne 18. ledna 2018 ke schválení návrh novely Směrnice
2006/112/ES (dále jen „Směrnice“), která by měla zásadním způsobem upravit možnosti
jednotlivých členských států stanovit si snížené sazby daně z přidané hodnoty.
Zatímco v současné době mohou členské státy uplatnit sníženou sazbu daně pouze u dodání
zboží a poskytnutí služeb uvedených v příloze III Směrnice, nově se navrhuje zcela opačný
přístup. Členské státy budou moci uplatnit dvě snížené sazby daně vyšší než 5%, a dále pak
jednu sníženou sazbu nižší než 5% a také osvobození od daně s nárokem na odpočet na
veškeré dodání zboží a poskytnutí služby, které splní následující podmínky:


Musí být obvykle poskytovány ve prospěch konečného spotřebitele (primárně osoby,
která přijatá plnění používá pro své osobní použití a nemá tak nárok na odpočet daně)



Dané zboží nebo služby nejsou uvedeny v příloze IIIa Směrnice

Zboží a některé služby jsou v příloze IIIa Směrnice vymezeny prostřednictvím kódů Klasifikace
produkce CPA. Jedná se např. o šperky, alkohol, tabákové výrobky, motorová vozidla určená
pro 10 a více osob, topné a plynové oleje, motorové benziny, mazací oleje, zbraně, počítače a
elektronické výrobky, hodinky, nábytek, hudební nástroje apod.
Přitom však členské státy musí zajistit, aby vážený průměr všech použitých sazeb ve vztahu ke
zdanitelným plněním, u kterých nelze uplatnit nárok na odpočet daně (např. zdanitelná plnění
pro konečné spotřebitele, zdanitelná plnění pro plátce daně, kteří nemají nárok na odpočet
daně), byl vždy vyšší než 12%. Vážený průměr se bude počítat postupem vymezeným
v Nařízení Rady 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících
z daně z přidané hodnoty.
Nicméně dle čl. 2 navrhované novely jsou členské státy povinny přijmout a zveřejnit právní
a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s výše uvedeným návrhem do data, které
odpovídá datu transpozice Směrnice, pokud jde o zavedení podrobných technických opatření
pro uplatňování konečného systému DPH založeného na zásadě zdanění v členském státě
určení.
A členské státy jsou povinny tyto předpisy používat od data, které odpovídá dni použitelnosti
předpisů nezbytných pro dosažení souladu se Směrnicí, pokud jde o zavedení podrobných
technických opatření pro uplatňování konečného systému DPH založeného na principu
zdanění v členském státě, kde bude ukončena přeprava.
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Z výše uvedeného tak dle našeho názoru vyplývá, že členské státy získají možnost upravit své
sazby DPH dle výše uvedených pravidel až od okamžiku, kdy bude zaveden konečný systém
DPH založený na zásadě zdanění v členském státě určení prostřednictvím finanční správy
členského státu dodavatele.
Tento konečný systém DPH by měl být zaveden až kolem roku 2022. Zároveň se v současné
době ukazuje, že tento konečný systém DPH bude značně komplikovaný a mnohé členské státy
s jeho zavedením nesouhlasí. Může se tak stát, že tento konečný systém DPH nebude vůbec
schválen.
Změnu sazeb ve smyslu výše uvedených pravidel tak lze očekávat nejdříve kolem roku 2022, a
nebo vůbec.

______________________________________________________________________________________________________________
Výše uvedené údaje mají pouze informativní povahu a uplatnění výše uvedených informací bude v konkrétních situacích ovlivněno okolnostmi
případu. Společnost STANĚK, TOMÍČEK & PARTNERS S.R.O. nepřejímá žádnou odpovědnost za případné chyby či nepřesnosti, ani
neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou z jednání učiněných na základě informací uvedených v tomto dokumentu. Při řešení konkrétních
obchodních a jiných případů doporučujeme vždy individuální konzultaci. Údaje obsažené v tomto dokumentu obsahují informace uveřejněné
Parlamentem České republiky, Vládou České republiky a ústředními správními úřady.
Kontaktní osoba:

Milan Tomíček
David Staněk

tomicek@stanek-tomicek.com
stanek@stanek-tomicek.com
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