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Návrh zákona ze dne ….., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně
pozdějších předpisů, a další související zákony
z přidané hodnoty
Ustanovení
(část, §,
odst., písm.,
apod.)

Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Čl. I
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. I
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
zákona
č. 635/2004 Sb.,
zákona
č. 669/2004 Sb.,
zákona
č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb.,
zákona
č. 377/2005 Sb.,
zákona
č. 441/2005 Sb.,
zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb.,
zákona
č. 319/2006 Sb.,
zákona
č. 172/2007 Sb.,
zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona
č. 124/2008 Sb.,
zákona
č. 126/2008 Sb.,
zákona
č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona
č. 362/2009 Sb.,
zákona
č. 489/2009 Sb.,
zákona
č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb.,
ustanovení zákona č. 370/2011 Sb. účinných od 1. ledna 2012, zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012
Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012, zákona č. 241/2013
Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

Obsah
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CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Bod 3.

V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:
32006L0112 Článek 5
„b) členským státem území členského státu Evropské unie s výjimkou
jeho území, na které se nevztahuje Smlouva o Evropské unii a
Smlouva o fungování Evropské unie,“

Pro účely této směrnice se rozumí:
2) "členským státem" a "územím členského státu" území každého
členského státu Společenství, na které se podle svého článku 299
vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, s výjimkou
území uvedeného nebo uvedených v článku 6 této směrnice;

Bod 6.

V § 3 odstavec 2 zní:
32006L0112 Článek 5
„(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu
Evropské unie nepovažuje
a)
hora Athos,
b)
Kanárské ostrovy,

Pro účely této směrnice se rozumí:
2) "členským státem" a "územím členského státu" území každého
členského státu Společenství, na které se podle svého článku 299
vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, s výjimkou
území uvedeného nebo uvedených v článku 6 této směrnice;“.

Článek 6

1. Tato směrnice se nevztahuje na tato území, která jsou součástí
celního území Společenství:
a) hora Athos,
b) Kanárské ostrovy,

V § 3 odstavec 2 zní:
32013L0061 Článek 1
„(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu
Evropské unie nepovažuje
c)
francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování
Evropské unie,

Obsah

V čl. 6 odst. 1 směrnice 2006/112/ES se písmeno c) nahrazuje tímto:
"c) francouzská území uvedená v článku 349 a čl. 355 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie,".
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
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písm., bod,
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Obsah

V § 3 odstavec 2 zní:
32006L0112 Článek 6
„(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu
Evropské unie nepovažuje
d) Ålandy,
e) Normanské ostrovy,
f)
ostrov Helgoland,
g) území Büsingen,
h) Ceuta,
i)
Melilla,
j)
Livigno,
k)
Campione d' Italia,
l)
italské vody jezera Lugano.“.

1. Tato směrnice se nevztahuje na tato území, která jsou součástí
celního území Společenství:
d) Ålandy,
e) Normanské ostrovy.
2. Tato směrnice se nevztahuje na tato území, která nejsou součástí
celního území Společenství:
a) ostrov Helgoland,
b) území Büsingen,
c) Ceuta,
d) Melilla,
e) Livigno,
f) Campione d’Italia,
g) italské vody jezera Lugano.“.

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

Směrnice 2006/112/ES se s účinkem ode dne 1. ledna 2015 mění
takto:
3) Článek 59a se nahrazuje tímto:
"Článek 59a
K zamezení dvojího zdanění, nezdanění nebo narušení
hospodářské soutěže mohou členské státy v souvislosti se
službami, jejichž místo poskytnutí upravují články 44, 45, 56, 58 a
59, považovat:
a) místo poskytnutí některých nebo všech těchto služeb, které se
nachází na jejich území, za místo nacházející se mimo
Společenství, pokud ke skutečnému použití a využití služby dochází
mimo Společenství;
b) místo poskytnutí některých nebo všech těchto služeb, které se
nachází se mimo Společenství, za místo nacházející se na jejich
území, pokud ke skutečnému použití a využití služby dochází na jejich
území.".

„§ 9a
Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má
sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi
Za místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má
sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi a která je plátcem, s výjimkou
poskytnutí služby osvobozeného od daně, se považuje tuzemsko,
pokud
a) je místo plnění stanoveno podle § 9 odst. 1 ve třetí zemi a
b) ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku.

32008L008

Článek 5
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Obsah

V § 10h odst. 1 se písmena h) až j) zrušují.

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

32006L0112 Článek 44

Místem poskytnutí služby osobě povinné k dani, která jedná jako
taková, je místo, kde má tato osoba sídlo ekonomické činnosti. Pokud
je však tato služba poskytnuta stálé provozovně osoby povinné k dani
nacházející se v místě jiném, než kde je sídlo její ekonomické
činnosti, je místem poskytnutí této služby místo, kde se nachází tato
stálá provozovna. Pokud takové sídlo nebo stálá provozovna
neexistují, je místem poskytnutí služby místo, kde má osoba povinná
k dani, které je tato služba poskytnuta, bydliště nebo místo, kde se
obvykle zdržuje.“.

32008L0008 Článek 2

Směrnice 2006/112/ES se s účinkem ode dne 1. ledna 2010 mění
takto:
1) V hlavě V se kapitola 3 nahrazuje tímto:
„Článek 59
Místem poskytnutí následujících služeb osobě nepovinné k dani,
která je usazena nebo má bydliště
nebo místo, kde se obvykle zdržuje, mimo Společenství, je místo,
kde je tato osoba usazena nebo má bydliště nebo místo, kde se
obvykle zdržuje:
a) převod nebo postoupení autorského práva, patentu, licence,
ochranné známky nebo podobného práva;
b) reklamní služby;
c) poradenské, inženýrské, konzultační, právní, účetní nebo jiné
podobné služby, jakož i zpracování dat a poskytnutí informací;
d) závazek zdržet se zcela nebo zčásti výkonu profesní činnosti
nebo výkonu práva uvedeného v tomto článku;
e) bankovní, finanční a pojišťovací činnosti včetně zajištění, s
výjimkou nájmu bezpečnostních schránek;
f) poskytnutí pracovníků;
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Obsah

g) nájem movitého hmotného majetku, s výjimkou všech
dopravních prostředků;
h) poskytnutí přístupu do distribuční soustavy zemního plynu a
elektřiny, přeprava nebo přenos prostřednictvím takové soustavy
nebo poskytnutí dalších s tím přímo souvisejících služeb;
i) telekomunikační služby;
j) služby rozhlasového a televizního vysílání;
k) elektronicky poskytované služby, zejména služby uvedené v
příloze II.
Pokud poskytovatel služby a příjemce komunikují prostřednictvím
elektronické pošty, neznamená to samo o sobě, že poskytnutá
služba je elektronicky poskytovanou službou.“.
32008L008

Článek 5

Směrnice 2006/112/ES se s účinkem ode dne 1. ledna 2015 mění
takto:
„2) V článku 59 se zrušují písmena i), j) a k) prvního pododstavce a
druhý pododstavec.“.
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

§ 10i včetně nadpisu zní:

32008L008
„§ 10i

Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby
rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky
poskytované služby osobě nepovinné k dani
1)
Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani
je místo příjemce služby určené podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o
7e)
společném systému daně z přidané hodnoty , pokud jde o
a) telekomunikační službu,
b) službu rozhlasového a televizního vysílání, nebo
c)
elektronicky poskytovanou službu.

Článek 5

Obsah

Směrnice 2006/112/ES se s účinkem ode dne 1. ledna 2015 mění
takto:
1) V hlavě V kapitole 3 oddíle 3 se pododdíl 8 nahrazuje tímto:
"Pododdíl 8
Poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a
televizního vysílání a elektronických služeb osobě nepovinné k dani
Článek 58
Místem poskytnutí následujících služeb osobě nepovinné k dani je
místo, kde je tato osoba usazena nebo má bydliště nebo místo, kde
se obvykle zdržuje:
a) telekomunikační služby;
b) služby rozhlasového a televizního vysílání;
c) elektronicky poskytované služby, zejména služby uvedené v
příloze II.
Pokud poskytovatel služby a příjemce komunikují prostřednictvím
elektronické pošty, neznamená to samo o sobě, že poskytnutá
služba je elektronicky poskytovanou službou.".
2. "Telekomunikačními službami" se rozumějí služby vztahující se k
přenosu, vysílání a příjmu signálů, slov, obrazů a zvuků nebo
informací jakéhokoli druhu po drátě, radiovými, optickými nebo
jinými elektromagnetickými prostředky, včetně souvisejícího
převedení či postoupení práv na užívání zařízení pro takový přenos,
vysílání či příjem, včetně poskytnutí přístupu do celosvětových
informačních sítí.
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a)

c)

1.
2.
3.
4.

5.

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí
32006L0112 Článek 24
telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním
nebo příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků, zvuků
nebo jakékoliv informace prostřednictvím kabelu, rádia,
optických nebo elektromagnetických systémů, včetně
příslušného přenosu nebo stanovení práva využívat kapacitu
pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo přístup k
informačním sítím,

2. "Telekomunikačními službami" se rozumějí služby vztahující se k
přenosu, vysílání a příjmu signálů, slov, obrazů a zvuků nebo
informací jakéhokoli druhu po drátě, radiovými, optickými nebo
jinými elektromagnetickými prostředky, včetně souvisejícího
převedení či postoupení práv na užívání zařízení pro takový přenos,
vysílání či příjem, včetně poskytnutí přístupu do celosvětových
informačních sítí.

32006L0112 příloha II
(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí
elektronicky poskytovanou službou služba poskytovaná
prostřednictvím veřejné datové sítě nebo elektronické sítě,
s výjimkou pouze samotné komunikace prostřednictvím
elektronické adresy, a to zejména
hostitelství internetových stránek,
poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace,
poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování
databází,
poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických,
kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých nebo
zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, které
jsou službou rozhlasového a televizního vysílání, nebo
poskytnutí služby výuky na dálku.

INFORMATIVNÍ SEZNAM ELEKTRONICKY POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB PODLE ČL. 56 ODST. 1 PÍSM. k)
1) Hostitelství internetových stránek (web-site hosting a web-page
hosting), dálková údržba programů a zařízení;
2) dodání programového vybavení a jeho aktualizace;
3) dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází;
4) dodání hudby, filmů a her, včetně hazardních her a loterií, a
dodání politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých
a zábavních pořadů a událostí;
5) poskytnutí služby výuky na dálku.
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V § 82a odst. 1 písmeno b) zní:
„b)
neuskutečnila dodání zboží ani poskytnutí služby s místem
plnění v tuzemsku, s výjimkou
1.
plnění osvobozeného od daně podle § 51, 66, 68 nebo 69,
2.
dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých byla povinna
přiznat daň osoba, které byla tato plnění poskytnuta,

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

32008L008

Článek 5

Směrnice 2006/112/ES se s účinkem ode dne 1. ledna 2015 mění
takto:
1) V hlavě V kapitole 3 oddíle 3 se pododdíl 8 nahrazuje tímto:
"Pododdíl 8
Poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a
televizního vysílání a elektronických služeb osobě nepovinné k dani
Článek 58
Místem poskytnutí následujících služeb osobě nepovinné k dani je
místo, kde je tato osoba usazena nebo má bydliště nebo místo, kde
se obvykle zdržuje:
a) telekomunikační služby;
b) služby rozhlasového a televizního vysílání;
c) elektronicky poskytované služby, zejména služby
uvedené v příloze II.
Pokud poskytovatel služby a příjemce komunikují prostřednictvím
elektronické pošty, neznamená to samo o sobě, že poskytnutá služba
je elektronicky poskytovanou službou.".

32008L008

Článek 5,
bod 16

Směrnice 2006/112/ES se s účinkem ode dne 1. ledna 2015 mění
takto:
16) Nadpis přílohy II se nahrazuje tímto:
"INFORMATIVNÍ SEZNAM ELEKTRONICKY POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB PODLE ČLÁNKU 58 PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. c)".

32008L0009 článek 3

Tato směrnice se vztahuje na osobu povinnou k dani neusazenou v
členském státě vrácení daně, která splňuje tyto podmínky:
b) během období pro vrácení daně nedodala zboží ani neposkytla
služby, které se považují za dodané nebo poskytnuté v členském
státě vrácení daně, s výjimkou těchto plnění:
i) poskytnutí přepravní služby nebo související vedlejší služby
osvobozené od daně podle článku 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159
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3.

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
plnění podle § 17, které uskutečnila jako prostřední osoba,
nebo

V § 82a odst. 1 písmeno b) zní:
„b)
neuskutečnila dodání zboží ani poskytnutí služby s místem
plnění v tuzemsku, s výjimkou
4. poskytnutí služeb, na které použila zvláštní režim jednoho
správního místa.“.

Obsah

nebo 160 směrnice 2006/112/ES,
ii) dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě, která je osobou
povinnou odvést daň podle článků 194 až 197 a článku 199 směrnice
2006/112/ES.
32008L0008 BOD 15
Článek 369j

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v
členském státě spotřeby
Článek 369j
Osoba povinná k dani neusazená v členském státě spotřeby,
která využívá tohoto zvláštního režimu, si daň nesmí odpočíst
podle článku 168 této směrnice u zdanitelných činností, na něž se
vztahuje tento režim. Bez ohledu na čl. 2 bod 1 a článek 3
směrnice 2008/9/ES se této osobě povinné k dani daň vrací podle
uvedené směrnice.
Pokud osoba povinná k dani neusazená v členském státě
spotřeby, která využívá tohoto zvláštního režimu, v daném
členském státě spotřeby vykonává rovněž činnosti, na něž se
nevztahuje tento režim a u nichž je tato osoba povinna se
zaregistrovat pro účely DPH, odpočte si tato osoba v přiznání k
dani, jež má podat podle článku 250, daň v souvislosti se
zdanitelnými činnostmi, na něž se vztahuje tento režim.
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(část, §,
odst., písm.,
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Bod 30.

V § 82a se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:

32008L0008 BOD 15
Článek 369j

„(13) Osoba povinná k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani
provozovnu, je plátcem a současně používá v jiném členském státě
zvláštní režim jednoho správního místa, nemůže uplatnit nárok na
vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v tuzemsku
vztahujících se k poskytování vybraných služeb, na které použije
zvláštní režim jednoho správního místa; tato osoba může uplatnit u
těchto plnění nárok na odpočet daně podle tohoto zákona.“.

Obsah

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
Článek 369j
Pokud osoba povinná k dani neusazená v členském státě spotřeby,
která využívá tohoto zvláštního režimu, v daném členském státě
spotřeby vykonává rovněž činnosti, na něž se nevztahuje tento
režim a u nichž je tato osoba povinna se zaregistrovat pro účely
DPH, odpočte si tato osoba v přiznání k dani, jež má podat podle
článku 250, daň v souvislosti se zdanitelnými činnostmi, na něž se
vztahuje tento režim.
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CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Bod 31.

V § 83 odstavce 1 a 2 znějí:

31986L0560 článek 1

„(1) Nárok na vrácení daně za zdanitelné plnění s místem plnění
v tuzemsku přijaté zahraniční osobou povinnou k dani, která nemá
provozovnu na území Evropské unie, může uplatnit tato osoba, pokud
v období, za které žádá o vrácení daně, v tuzemsku neuskutečňuje jiná
než tato plnění:
a) dovoz zboží,
b) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně,
c) plnění podle § 69,
d) plnění, u něhož jsou povinni přiznat daň plátce nebo
identifikovaná osoba, pro které je plnění poskytnuto, nebo

Obsah

Pro účely této směrnice se
1. "osobou povinnou k dani neusazenou ve Společenství" rozumí
osoba povinná k dani podle čl. 4 odst. 1 směrnice 77/388/EHS, která
v období uvedeném v čl. 3 odst. 1 uvedené směrnice nemá na
daném území ani sídlo své hospodářské činnosti ani stálou
provozovnu, z níž provádí obchodní operace, ani, neexistuje-li toto
sídlo nebo provozovna, bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje,
a která ve stejném období v členském státě uvedeném v článku 2
nedodala zboží ani neposkytla služby s výjimkou:
a) přepravních služeb a vedlejších přepravních služeb, které jsou
podle čl. 14 odst. 1 písm. i), článku 15 nebo čl. 16 odst. 1 částí B, C
a D směrnice 77/388/EHS osvobozeny od daně,
b) služeb, u kterých podle čl. 21 bodu 1 písm. b) směrnice
77/388/EHS vzniká daňová povinnost pouze příjemci služeb;
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
31986L0560 článek 2

Obsah

1. Aniž jsou dotčeny články 3 a 4, vrátí každý členský stát osobě
povinné k dani neusazené na území Společenství za níže
stanovených podmínek daň z přidané hodnoty, která byla vybrána
buď u služeb poskytnutých či movitých věcí dodaných jinými
osobami povinnými k dani v tuzemsku, nebo u dovozu zboží do
tuzemska, pokud jsou toto zboží a tyto služby použity pro plnění
uvedená v čl. 17 odst. 3 písm. a) a b) směrnice 77/388/EHS anebo
pro služby uvedené v čl. 1 bodu 1 písm. b) této směrnice.
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CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

V § 83 odstavce 1 a 2 znějí:

32008L0008 BOD 13
Článek 368

„(1) Nárok na vrácení daně za zdanitelné plnění s místem plnění
v tuzemsku přijaté zahraniční osobou povinnou k dani, která nemá
provozovnu na území Evropské unie, může uplatnit tato osoba, pokud
v období, za které žádá o vrácení daně, v tuzemsku neuskutečňuje jiná
než tato plnění:
e) poskytnutí služby, na kterou se použije zvláštní režim jednoho
správního místa.
(2) Na vrácení daně vztahující se k poskytnutí vybrané služby, na
kterou byl použit zvláštní režim jednoho správního místa, se nepoužijí
odstavce 3, 10 a 11.“.

Obsah

Články 367 a 368 se nahrazují tímto:
"Článek 368
Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství, která využívá
tohoto zvláštního režimu, si daň nesmí odpočíst podle článku 168.
Bez ohledu na čl. 1 odst. 1 směrnice 86/560/EHS se této osobě
povinné k dani daň vrací podle uvedené směrnice. Ustanovení čl. 2
odst. 2 a 3 a čl. 4 odst. 2 směrnice 86/560/EHS se nepoužijí na
vrácení daně v souvislosti s telekomunikačními službami, službami
rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronickými službami,
na něž se vztahuje tento zvláštní režim.“.
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(část, §,
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Bod 41.
HLAVA IV
SPRÁVA DANĚ
Díl 1
Obecná ustanovení o správě daně
stávající § 93 až 110

32008L0008 BOD 11,
Článek 359

Obsah

Členské státy povolí použití tohoto zvláštního režimu osobě povinné
k dani neusazené ve Společenství poskytující telekomunikační
služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické
služby osobě nepovinné k dani, která je usazena nebo má bydliště
nebo místo, kde se obvykle zdržuje, v členském státě.

Díl 2
Zvláštní režim jednoho správního místa
Oddíl 1
Základní ustanovení
§ 110a
Úvodní ustanovení
(2) Zvláštní režim jednoho správního místa může v tuzemsku
použít osoba povinná k dani, která poskytuje vybranou službu a
splňuje v tuzemsku podmínky pro použití zvláštního režimu
jednoho správního místa.
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CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
BOD15,
Článek 369b

Obsah

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v
členském státě spotřeby
Členské státy povolí použití tohoto zvláštního režimu osobě
povinné k dani neusazené v členském státě spotřeby poskytující
telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního
vysílání nebo elektronické služby osobě nepovinné k dani, která
je usazena nebo má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje,
v tomto členském státě. Tento režim se použije na všechny tyto
služby poskytnuté ve Společenství.

§ 110b
32008L0008 BOD 8,
Vymezení základních pojmů
Článek 358
(1) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa se
rozumí
c) státem spotřeby členský stát, ve kterém je místo plnění
poskytované vybrané služby,

Článek 358 se nahrazuje tímto:
"Pro účely této kapitoly a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy
Společenství, se rozumí:
3) "členským státem spotřeby" členský stát, v němž se podle článku
58 nachází místo poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb
rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronických služeb;“.

str. 15 z 42

Návrh zákona ze dne ….., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně
pozdějších předpisů, a další související zákony
z přidané hodnoty
Ustanovení
(část, §,
odst., písm.,
apod.)

Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

§ 110b

32008L0008 BOD 10,
Článek 358a

V hlavě XII kapitole 6 oddíle 2 se vkládá nový článek, který zní:
"Pro účely tohoto oddílu a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy
Společenství, se rozumí:

Vymezení základních pojmů

2) "členským státem identifikace" členský stát, který si osoba
povinná k dani neusazená ve Společenství zvolí pro oznámení
zahájení své činnosti jako osoby povinné k dani na území
Společenství v souladu s tímto oddílem."

(1) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa se
rozumí
d)

Obsah

státem identifikace členský stát, ve kterém se osoba povinná
k dani registruje k dani ve zvláštním režimu jednoho správního
místa,

BOD 15,
Článek 369a

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v
členském státě spotřeby
Pro účely tohoto oddílu a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy
Společenství, se rozumí:
2) "členským státem identifikace" členský stát, na jehož území má
osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti nebo v němž,
pokud nemá sídlo ekonomické činnosti ve Společenství, má
stálou provozovnu.
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

Nemá-li osoba povinná k dani ve Společenství sídlo ekonomické
činnosti, ale má v něm více než jednu stálou provozovnu, je
členským státem identifikace členský stát, v němž se nachází
stálá provozovna a v němž osoba povinná k dani oznámí, že
hodlá použít tento zvláštní režim. Osoba povinná k dani je tímto
rozhodnutím vázána pro dotyčný kalendářní rok a pro dva
následující kalendářní roky.

§ 110d
Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa
(1) Osoba, která používá zvláštní režim jednoho správního
místa, je povinna vést evidenci obsahující podrobné údaje vztahující
se k poskytnutým vybraným službám podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke
směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e).

32008L0008 BOD 14
Clánek 369

V článku 369 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
"1. Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství vede
záznamy o plněních, na něž se vztahuje tento zvláštní režim. Tyto
záznamy musí být dostatečně podrobné k tomu, aby správci daně
členského státu spotřeby umožnily ověřit, zda je přiznání k dani
správné."

(2) Údaje podle odstavce 1 se uchovávají po dobu 10 let od
konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění poskytnuto.
(3) Údaje podle odstavce 1 musí být na žádost správce daně
nebo správce daně příslušného státu spotřeby poskytnuty
elektronicky.
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
BOD 15
Článek 369k

Obsah

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
Článek 369k
1. Osoba povinná k dani neusazená v členském státě spotřeby
vede záznamy o plněních, na něž se vztahuje tento zvláštní režim.
Tyto záznamy musí být dostatečně podrobné k tomu, aby správci
daně členského státu spotřeby umožnily určit, zda je přiznání k dani
správné.
2. Záznamy uvedené v odstavci 1 musí být na žádost
zpřístupněny členskému státu spotřeby a členskému státu
identifikace v elektronické formě.
Záznamy se uchovávají po dobu deseti let od 31. prosince roku, ve
kterém bylo plnění uskutečněno."
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

§ 110e

32008L0008 BOD 13
Článek 367

Obsah

Články 367 a 368 se nahrazují tímto:
"Článek 367

Způsob placení daně

Odvod se provádí na bankovní účet vedený v eurech, který určí
členský stát identifikace.“.

(2) Daň se platí na příslušný účet správce daně vedený
v eurech, a to bezhotovostním převodem.

BOD 15,
Článek 369i

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v
členském státě spotřeby
Článek 369i
Osoba povinná k dani neusazená v členském státě spotřeby
odvede daň při podání přiznání k dani s odkazem na příslušné
přiznání k dani, nejpozději však do uplynutí lhůty pro podání
přiznání k dani.
Odvod se provádí na bankovní účet vedený v eurech, který určí
členský stát identifikace. Členské státy, které nepřijaly euro,
mohou požadovat, aby byl odvod proveden na bankovní účet
vedený v jejich vlastní měně.“.

str. 19 z 42

Návrh zákona ze dne ….., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně
pozdějších předpisů, a další související zákony
z přidané hodnoty
Ustanovení
(část, §,
odst., písm.,
apod.)

Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

§ 110e

32008L0008 BOD 13,
Článek 367

Články 367 a 368 se nahrazují tímto:
"Článek 367

Způsob placení daně
(3) Osoba povinná k dani, která používá v tuzemsku zvláštní režim
jednoho správního místa, je povinna uvést, na kterou daň je platba
určena, a označit platbu referenčním číslem příslušného daňového
přiznání.

Obsah

Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství odvede daň při
podání přiznání k dani s odkazem na příslušné přiznání k dani,
nejpozději však do uplynutí lhůty pro podání přiznání k dani.“.
BOD 15,
Článek 369i

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
Článek 369i
Osoba povinná k dani neusazená v členském státě spotřeby
odvede daň při podání přiznání k dani s odkazem na příslušné
přiznání k dani, nejpozději však do uplynutí lhůty pro podání
přiznání k dani.“.
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(část, §,
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Oddíl 3
Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě
identifikace
Pododdíl 1
Použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku
§ 110g

32008L0008 BOD 10,
Článek 358a

Obsah

V hlavě XII kapitole 6 oddíle 2 se vkládá nový článek, který zní:
"Článek 358a
Pro účely tohoto oddílu a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy
Společenství, se rozumí:
1) "osobou povinnou k dani neusazenou ve Společenství" osoba
povinná k dani, která nemá sídlo ekonomické činnosti ani stálou
provozovnu na území Společenství a která nemá ani jinak
povinnost být identifikována pro účely DPH;“.

Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku
(1) Režim mimo Evropskou unii může v tuzemsku použít osoba
povinná k dani, která
a)
b)

nemá na území Evropské unie sídlo ani provozovnu,
není ani nemá povinnost být registrována k dani z přidané
hodnoty v žádném členském státě a
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Oddíl 3
Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě
identifikace

32008L0008 BOD 11,
Článek 359

Obsah

Články 359 až 365 se nahrazují tímto:
"Článek 359
Tento režim se použije na všechny tyto služby poskytnuté ve
Společenství.“.

Pododdíl 1
Použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku
§ 110g
Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku
(2) Režim mimo Evropskou unii se v tuzemsku použije na
všechny vybrané služby poskytnuté osobou, která používá tento režim.

§ 110h
Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku
1) Režim Evropské unie může v tuzemsku použít osoba
povinná k dani, která
a)

má v tuzemsku
1.
sídlo, nebo
2.
provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo,

32008L0008 BOD 15,
Clánek 369a

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
Článek 369a
Pro účely tohoto oddílu a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy
Společenství, se rozumí:
2) "členským státem identifikace" členský stát, na jehož území má
osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti nebo v němž, pokud
nemá sídlo ekonomické činnosti ve Společenství, má stálou
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(část, §,
odst., písm.,
apod.)

Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

provozovnu.
Nemá-li osoba povinná k dani ve Společenství sídlo ekonomické
činnosti, ale má v něm více než jednu stálou provozovnu, je
členským státem identifikace členský stát, v němž se nachází stálá
provozovna a v němž osoba povinná k dani oznámí, že hodlá
použít tento zvláštní režim.

§ 110h
Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku
(1) Režim Evropské unie může v tuzemsku použít osoba
povinná k dani, která
b)

je plátcem nebo identifikovanou osobou a

36008L0008 BOD 15
Clánek 369d

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
Článek 369d
K tomuto účelu použije členský stát osobní identifikační číslo pro
DPH, které již bylo osobě povinné k dani přiděleno pro účely plnění
jejích povinností v rámci vnitřního systému.“.
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

§ 110h

32008L0008 BOD 15,
Článek 369d

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3

Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku

Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby

(1) Režim Evropské unie může v tuzemsku použít osoba
povinná k dani, která
c)

Obsah

nepoužívá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho
správního místa.

Článek 369d
Osoba povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního režimu, je
pro zdanitelná plnění uskutečňovaná v rámci tohoto režimu
identifikována pro účely DPH pouze v členském státě identifikace.

§ 110h
Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku
(2) Režim Evropské unie se v tuzemsku použije na všechny
vybrané služby poskytnuté osobou, která používá tento režim, s
výjimkou vybraných služeb poskytnutých s místem plnění v členském
státě, ve kterém má sídlo nebo provozovnu.

32008L0008 BOD 15,
Článek 369a

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
Článek 369a
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

Pro účely tohoto oddílu a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy
Společenství, se rozumí:
1) "osobou povinnou k dani neusazenou v členském státě spotřeby"
osoba povinná k dani, která má sídlo ekonomické činnosti nebo
stálou provozovnu na území Společenství, avšak nemá sídlo
ekonomické činnosti ani stálou provozovnu na území členského
státu spotřeby;

BOD 15,
Článek 369b

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
Článek 369b
Tento režim se použije na všechny tyto služby poskytnuté ve
Společenství.
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

§ 110i
Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v
tuzemsku
3)
Osoba povinná k dani, která má v tuzemsku provozovnu,
nemůže v tuzemsku použít režim Evropské unie, a to po dobu 2 let od
konce kalendářního roku, ve kterém začala používat tento režim
v jiném členském státě; to neplatí v případě, že dojde k přemístění
sídla do tuzemska nebo ke zrušení registrace z důvodu zrušení
provozovny v jiném členském státě.

32008L0008 BOD 15,
Článek 369a

Obsah

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
Článek 369a
Osoba povinná k dani je tímto rozhodnutím vázána pro dotyčný
kalendářní rok a pro dva následující kalendářní roky.
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CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Pododdíl 2
Podání a doručování ve zvláštním režimu jednoho správního
místa v tuzemsku

32008L0008 BOD 11,
Článek 360

Obsah

Články 359 až 365 se nahrazují tímto:
"Článek 360
Toto oznámení se podává elektronicky.“.

§ 110j
Podání
(1) Osoba povinná k dani je povinna činit podání v rámci
zvláštního režimu jednoho správního místa, která určí správce daně,
prostřednictvím elektronického portálu.
(5) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
b) podání, která je osoba povinná k dani povinna činit
prostřednictvím elektronického portálu

BOD 11,
Článek 364

Články 359 až 365 se nahrazují tímto:
"Článek 364
Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství podává
elektronickými prostředky členskému státu identifikace přiznání k
dani za každé kalendářní čtvrtletí, a to i v případě, že
telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání
nebo elektronické služby nebyly poskytnuty.“.
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CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
BOD 15,
Článek 369c

Obsah

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
Článek 369c
Toto oznámení se podává elektronicky.“.

BOD 15,
Článek 369f

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
Článek 369f
Osoba povinná k dani neusazená v členském státě spotřeby podává
elektronickými prostředky členskému státu identifikace přiznání k
dani za každé kalendářní čtvrtletí, a to i v případě, že
telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání
nebo elektronické služby nebyly poskytnuty.“.

str. 28 z 42

Návrh zákona ze dne ….., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně
pozdějších předpisů, a další související zákony
z přidané hodnoty
Ustanovení
(část, §,
odst., písm.,
apod.)

Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Pododdíl 2
Podání a doručování ve zvláštním režimu jednoho správního
místa v tuzemsku
§ 110j
Podání
(5) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
c)

formát a strukturu, kterou musí mít datová zpráva podávaná
prostřednictvím elektronického portálu,

32008L0008 BOD 11
Článek 361

Obsah

Články 359 až 365 se nahrazují tímto:
"Článek 361
1. Informace předložené osobou povinnou k dani neusazenou ve
Společenství členskému státu identifikace při zahájení její zdanitelné
činnosti musí obsahovat tyto identifikační údaje:
a) plné jméno;
b) poštovní adresu;
c) elektronické adresy včetně internetových stránek;
d) vnitrostátní daňové číslo, pokud existuje;
e) prohlášení, že osoba není identifikována pro účely DPH
ve Společenství.
2. Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství oznámí
členskému státu identifikace veškeré změny předložených
informací.“.

str. 29 z 42

Návrh zákona ze dne ….., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně
pozdějších předpisů, a další související zákony
z přidané hodnoty
Ustanovení
(část, §,
odst., písm.,
apod.)

Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

BOD 11
Článek 365

Články 359 až 365 se nahrazují tímto:
"Článek 365
Přiznání k dani obsahuje identifikační číslo a pro každý členský stát
spotřeby, kde je daň splatná, celkovou hodnotu, bez DPH,
telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního
vysílání a elektronických služeb poskytnutých ve zdaňovacím
období a celkovou výši příslušné DPH rozdělenou podle
jednotlivých sazeb. V přiznání k dani se rovněž uvedou příslušné
sazby DPH a celková splatná daň.".

BOD 15
Článek 369g

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
Článek 369g
Přiznání k dani obsahuje identifikační číslo podle článku 369d a pro
každý členský stát spotřeby, kde je daň splatná, celkovou hodnotu,
bez DPH, telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronických služeb poskytnutých ve
zdaňovacím období a celkovou výši příslušné DPH rozdělenou
podle jednotlivých sazeb. V přiznání k dani se rovněž uvedou
příslušné sazby DPH a celková splatná daň.
Má-li osoba povinná k dani jednu nebo více stálých provozoven, z
nichž poskytuje služby, jinde než v členském státě identifikace,
obsahuje přiznání k dani vedle údajů uvedených v prvním
pododstavci
také
celkovou
hodnotu
poskytnutých
telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního
vysílání nebo elektronických služeb, na něž se vztahuje tento
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CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

zvláštní režim, a to pro každý členský stát, v němž má daná osoba
povinná k dani provozovnu, spolu s osobním identifikačním číslem
pro DPH nebo daňovým registračním číslem dané provozovny, a v
členění podle členských států spotřeby.
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CELEX č. Ustanovení
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Pododdíl 3
Registrace k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v
tuzemsku
§ 110l
Přihláška k registraci

32008L0008 BOD 11,
Článek 360

Obsah

Články 359 až 365 se nahrazují tímto:
"Článek 360
Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství oznámí
členskému státu identifikace zahájení a ukončení činnosti, kterou
vykonává jako osoba povinná k dani, nebo takové její změny, které
způsobí, že přestane splňovat podmínky pro použití tohoto
zvláštního režimu.“.

(1) Hodlá-li osoba povinná k dani v tuzemsku používat zvláštní
režim jednoho správního místa a splňuje-li v tuzemsku podmínky jeho
použití, je povinna podat přihlášku k registraci k dani ve zvláštním
režimu jednoho správního místa v kalendářním čtvrtletí
bezprostředně předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, od něhož hodlá
zvláštní režim jednoho správního místa používat.
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
BOD 15,
Článek 369c

Obsah

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v
členském státě spotřeby
Článek 369c
Osoba povinná k dani neusazená v členském státě spotřeby
oznámí členskému státu identifikace zahájení a ukončení
zdanitelných činností, na něž se vztahuje tento zvláštní režim,
nebo takové jejich změny, které způsobí, že přestane splňovat
podmínky pro použití tohoto zvláštního režimu.“.
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
§ 110m

32008L0008 BOD 11,
Článek 360

Obsah

Články 359 až 365 se nahrazují tímto:
"Článek 360

Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho
správního místa

Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství oznámí
členskému státu identifikace zahájení a ukončení činnosti, kterou
vykonává jako osoba povinná k dani, nebo takové její změny, které
způsobí, že přestane splňovat podmínky pro použití tohoto
zvláštního režimu.“.

(1) Dojde-li ke změně údajů, které je osoba povinná k dani
povinna uvádět při registraci k dani ve zvláštním režimu jednoho
správního místa, je povinna tuto změnu oznámit správci daně do 10
dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém nastala.

BOD 11,
Článek 361

Články 359 až 365 se nahrazují tímto:
"Článek 361
2. Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství oznámí
členskému státu identifikace veškeré změny předložených
informací.

BOD 15,
Článek 369c

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
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CELEX č. Ustanovení
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Obsah

Článek 369c
Osoba povinná k dani neusazená v členském státě spotřeby oznámí
členskému státu identifikace zahájení a ukončení zdanitelných
činností, na něž se vztahuje tento zvláštní režim, nebo takové jejich
změny, které způsobí, že přestane splňovat podmínky pro použití
tohoto zvláštního režimu.“.

§ 110m

32008L0008 BOD 11,
Článek 360

Články 359 až 365 se nahrazují tímto:
"Článek 360

Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho
správního místa

Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství oznámí
členskému státu identifikace zahájení a ukončení činnosti, kterou
vykonává jako osoba povinná k dani, nebo takové její změny, které
způsobí, že přestane splňovat podmínky pro použití tohoto
zvláštního režimu.“.

(3) Přestane-li osoba povinná k dani poskytovat vybrané služby
ve zvláštním režimu jednoho správního místa, je povinna tuto
skutečnost oznámit správci daně do 10 dnů po skončení kalendářního
měsíce, ve kterém přestala tyto služby poskytovat.

BOD 15,
Článek 369c

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
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CELEX č. Ustanovení
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písm., bod,
apod.)

Obsah

Článek 369c
Osoba povinná k dani neusazená v členském státě spotřeby oznámí
členskému státu identifikace zahájení a ukončení zdanitelných
činností, na něž se vztahuje tento zvláštní režim, nebo takové jejich
změny, které způsobí, že přestane splňovat podmínky pro použití
tohoto zvláštního režimu.“.

§ 110n

32008L0008 BOD 11,
Článek 362

"Článek 362

Rozhodnutí o registraci

Členský stát identifikace přidělí osobě povinné k dani neusazené ve
Společenství osobní identifikační číslo pro DPH a sdělí jí
elektronickými prostředky identifikační číslo, které jí bylo
přiděleno.“.

(3)
V rozhodnutí o registraci v případě režimu mimo Evropskou
unii v tuzemsku správce daně přidělí namísto daňového
identifikačního čísla daňové evidenční číslo.

§ 110p
Zrušení registrace uživatele zvláštního režimu z moci úřední
(1) Správce daně zruší registraci z moci úřední, pokud uživatel
a)
b)
c)

oznámí, že přestal poskytovat vybrané služby, nebo je
neposkytne po dobu 8 po sobě následujících kalendářních
čtvrtletí,
nesplňuje podmínky použití zvláštního režimu jednoho správního
místa v tuzemsku, na jejichž základě byl registrován, nebo
závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke

Články 359 až 365 se nahrazují tímto:

32008L0008 BOD 11,
Článek 363

Články 359 až 365 se nahrazují tímto:
"Článek 363
Členský stát identifikace vymaže osobu povinnou k dani
neusazenou ve Společenství z identifikačního registru v těchto
případech:
a) tato osoba mu oznámí, že již telekomunikační služby, služby
rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby
neposkytuje;
b) lze jinak mít za to, že zdanitelné činnosti této osoby skončily;
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v
tuzemsku.

Obsah

c) tato osoba přestane splňovat podmínky pro použití tohoto
zvláštního režimu;
d) tato osoba soustavně porušuje pravidla tohoto zvláštního
režimu.“.

BOD 15,
Článek 369e

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
Článek 369e
Členský stát identifikace vyloučí osobu povinnou k dani
neusazenou v členském státě spotřeby z tohoto zvláštního režimu v
těchto případech:
a) tato osoba oznámí, že již telekomunikační služby, služby
rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby
neposkytuje;
b) lze jinak mít za to, že zdanitelné činnosti této osoby, na něž se
vztahuje tento zvláštní režim, skončily;
c) tato osoba přestane splňovat podmínky pro použití tohoto
zvláštního režimu;
d) tato osoba soustavně porušuje pravidla tohoto zvláštního
režimu.“.

str. 37 z 42

Návrh zákona ze dne ….., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně
pozdějších předpisů, a další související zákony
z přidané hodnoty
Ustanovení
(část, §,
odst., písm.,
apod.)

Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Pododdíl 4
Daňové přiznání a placení daně ve zvláštním režimu jednoho
správního místa

32008L0008 BOD 11,
Článek 364

Obsah

Články 359 až 365 se nahrazují tímto:
"Článek 364
Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství podává
elektronickými prostředky členskému státu identifikace přiznání k
dani za každé kalendářní čtvrtletí, a to i v případě, že
telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání
nebo elektronické služby nebyly poskytnuty.“.

§ 110q
Zdaňovací období
Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa je
zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí.

BOD, 15
Článek 369f

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v
členském státě spotřeby
Článek 369f
Osoba povinná k dani neusazená v členském státě spotřeby
podává elektronickými prostředky členskému státu identifikace
přiznání k dani za každé kalendářní čtvrtletí, a to i v případě, že
telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního
vysílání nebo elektronické služby nebyly poskytnuty.“.
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Pododdíl 4
Daňové přiznání a placení daně ve zvláštním režimu jednoho
správního místa

32008L0008 BOD 11,
Článek 364

Obsah

Články 359 až 365 se nahrazují tímto:
"Článek 364
Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství podává
elektronickými prostředky členskému státu identifikace přiznání k
dani za každé kalendářní čtvrtletí, a to i v případě, že
telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání
nebo elektronické služby nebyly poskytnuty. Přiznání k dani se
podává do dvaceti dnů po konci zdaňovacího období, za které se
přiznání k dani podává.“.

§ 110r
Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání
(1) Uživatel je povinen podat daňové přiznání do 20 dnů po
skončení zdaňovacího období, a to i v případě, že za příslušné
zdaňovací období neposkytl vybrané služby.

BOD 15,
Článek 369f

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v
členském státě spotřeby
Článek 369f
Osoba povinná k dani neusazená v členském státě spotřeby
podává elektronickými prostředky členskému státu identifikace
přiznání k dani za každé kalendářní čtvrtletí, a to i v případě, že
telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního
vysílání nebo elektronické služby nebyly poskytnuty. Přiznání k
dani se podává do dvaceti dnů po konci zdaňovacího období, za
které se přiznání k dani podává.“.
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Obsah

CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Pododdíl 4
Daňové přiznání a placení daně ve zvláštním režimu jednoho
správního místa

32008L0008 BOD 12,
Článek 366

Obsah

V článku 366 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
"1. Údaje v přiznání k dani se vyjadřují v eurech.
Členské státy, které nepřijaly euro, mohou požadovat, aby údaje v
přiznání k dani byly vyjádřeny v jejich národní měně.".

§ 110r
Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání
(4) Daň se vyčíslí v eurech s přesností na dvě desetinná místa
bez zaokrouhlování.
BOD 15,
Článek 369h

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
Článek 369h
1. Údaje v přiznání k dani se vyjadřují v eurech.
Členské státy, které nepřijaly euro, mohou požadovat, aby údaje v
přiznání k dani byly vyjádřeny v jejich národní měně.“.
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CELEX č. Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
32006L0112 Clánek 366

Pododdíl 4
Daňové přiznání a placení daně ve zvláštním režimu jednoho
správního místa

Obsah

2. Přepočet se provede podle směnných kurzů zveřejněných
Evropskou centrální bankou pro uvedený den, nebo pokud není v
uvedený den kurz zveřejněn, podle kurzu zveřejněného pro nejbližší
následující den.

§ 110r
Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání
(5) Je-li tiskopisem daňového přiznání požadováno uvedení údajů
v eurech, použije se pro přepočet směnný kurz Evropské centrální
banky zveřejněný pro
a)
b)

poslední den zdaňovacího období, nebo
nejbližší následující den, pokud pro poslední den zdaňovacího
období není kurz zveřejněn.

(6) Je-li tiskopisem dodatečného daňového přiznání požadováno 32008L0008 BOD 15,
uvedení údajů v eurech, použije se pro přepočet směnný kurz použitý
Článek 369h
u původního zdanitelného plnění.

V hlavě XII kapitole 6 se doplňuje nový oddíl, který zní:
"Oddíl 3
Zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a
televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou
povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském
státě spotřeby
Článek 369h
2. Přepočet se provede podle směnných kurzů zveřejněných
Evropskou centrální bankou pro uvedený den, nebo pokud není v
uvedený den kurz zveřejněn, podle kurzu zveřejněného pro
nejbližší následující den.
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1. Seznam platných předpisů EU.
Poř. č.

Celex

1.
2.
3.

32006L0112
32008L0008
32009L0162

4.

32008L0117

5.

32010L0045

6.

32013L0061

Název předpisu
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty
Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby
Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném
systému daně z přidané hodnoty
Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané
hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství
Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané
hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace
Směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o
francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte

Účinnost předpisu
1. leden 2007
1. ledna 2011
1. ledna 2011
20. ledna 2009
1. ledna 2013
1. ledna 2014
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