
Aplikace režimu přenesení daňové povinnosti  
od 1. dubna 2015 
Dne 11. března zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) informaci k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti 

na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 (režim).  
 

Informace stanovuje, že limit 100 tisíc Kč pro aplikaci režimu je třeba posuzovat za celkovou hodnotu dodávaného 

vybraného zboží a upravuje, jak se budou řešit některé specifické situace, které v obchodování často nastávají, např. 

přijetí zálohy nebo oprava základu daně. 

Tax Flash 
Tax Flash je elektronický newsletter, jehož prostřednictvím 
vás společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 
informuje o nejaktuálnějších novinkách v oblasti daní a práva. 
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. 
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Režim zdanění zálohové platby bude záležet na celkové 
částce základu daně vybraného zboží. Pokud částka základu 
daně bude převyšovat 100 tisíc Kč, uplatní se režim 
přenesení daňové povinnosti i u každé přijaté zálohy,  
a to i tehdy, pokud bude záloha nižší než 100 tisíc Kč. 
 

V případě opravných daňových dokladů (dobropis nebo 
vrubopis) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti 
vždy, pokud se tento uplatnil již u původního plnění. Pokud 
u původního plnění režim uplatněn nebyl, tak uplatnění 
režimu u vrubopisu záleží na posouzení celkové hodnoty 
základu daně po navýšení (po promítnutí všech oprav se 
zohledněním původního základu daně). Pokud taková částka 
bude přesahovat 100 tisíc korun, uplatní se režim již na 
vrubopis, kterým se tento limit překročí. 
 

U množstevních bonusů nebo jiných slev, které se vztahují 
k většímu množství samostatných plnění, přičemž u 
některých transakcí režim byl uplatněn a u některých 
nikoliv, lze v odůvodněných případech pro určení způsobu 

uplatnění DPH využít vzájemnou dohodu mezi 
dodavatelem a odběratelem, na základě které se obě 
strany shodnou, jestli použijí režim, či nikoliv.  
 

Pro úplnost dodáváme, že tento režim se bude nově od  
1. dubna 2015 týkat například dodávek obilovin, 
technických plodin, vybraných kovů, mobilních telefonů, 
integrovaných obvodů, notebooků, tabletů, nebo 
videoherních konzolí. Od 1. září 2015 se pak rozšíří i na 
dodávku cukrové řepy. 
 

Přesný rozsah produktů, které budou podléhat režimu, je 
specifikován nařízením vlády č. 361/2014 Sb. V případech, 
kdy si plátci nebudou zcela jisti, jestli se režim uplatní, 
mohou GFŘ požádat o závazné posouzení, případě aplikovat 
právní fikci, která je obsažena v novele zákona o DPH. 
V případě pochyb je možné tento režim využít, pokud se tak 
na základě důvodných předpokladů shodne jak poskytovatel, 
tak i příjemce plnění. 
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