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VAT Flash 
VAT Flash je elektronický newsletter, jehož prostřednictvím 
vás společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 
informuje o nejaktuálnějších novinkách v oblasti DPH. 
Ucelený přehled nejdůležitějších změn a jejich dopadů 
na vaše podnikání nabízí měsíční newsletter 
Tax & Business News. 
 

Upozornění: Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný 
charakter a neposkytují souhrnnou analýzu zmíněných témat. 
Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě 
informací obsažených v tomto materiálu měli zvážit využití 
příslušných profesionálních služeb. Nebudou akceptovány 
jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté ve vztahu 
k tomuto materiálu. 

Česká republika 22. září 2014 

Soudní dvůr Evropské unie vydal rozhodnutí (C-7/13 Skandia America Corporation), které může mít významné 

dopady na DPH skupiny a mezinárodní struktury. Z rozhodnutí vyplývá, že pokud organizační složka, která je 

součástí DPH skupiny, přijme plnění od své centrály usazené mimo EU, pak toto plnění bude podléhat dani. 

Soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že plnění od zřizovatele organizační složky nejsou poskytnuta z pohledu 

DPH organizační složce, ale DPH skupině jako celku. 

V mnoha případech bude nově nutné uplatňovat DPH u plnění, u nichž dříve tato povinnost neexistovala. 

Společnostem, které poskytující převážně osvobozená plnění, tedy zejména finančním institucím, tím vzniknou 

dodatečné náklady. Tyto společnosti by měly zhodnotit důsledky, které pro ně z rozhodnutí soudního dvora 

plynou, a přijmout odpovídající opatření. V případě zájmu vám budeme v této věci rádi k dispozici.  

Dále bychom vás chtěli upozornit na možnost zhlédnutí záznamu webcastu vztahujícího se k této problematice. 

 

 

 

 

Kontakt 

Martin Diviš 

+420 251 152 574 

Kancelář Praha 
Hvězdova 2c, 140 00 Praha 4 
+420 251 151 111 

Kancelář Brno 
náměstí Svobody 20, 602 00 Brno 
+420 542 520 111 

Kancelář Ostrava 
Zámecká 20, 702 00 Ostrava 
+420 595 137 111 
 

Důležité změny týkající se plátců DPH 
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Pro více informací jak tato nová opatření mohou ovlivnit 

váš byznys, prosím, kontaktujte naše specialisty  

v oblasti DPH: 

Martin Diviš 
+420 251 152 574 
martin.divis@cz.pwc.com 
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