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Novinky  
pro podnikatele v roce 2023

Lucie Jeriová, asistent daňového poradce 
lucie.jeriova@ekp.cz 
Zuzana Tregnerová, daňový poradce  
zuzana.tregnerova@ekp.cz 

O navýšení hranice obratu pro povinnou registraci k DPH 
na 2 mil. Kč a následné změně podmínek pro uplatňování 
paušální daně jsme informovali již v minulých dílech, proto 
se následující článek zabývá ostatními nejvýznamnějšími no-
vinkami, které se v příštím roce dotknou většiny podnikatelů.

Povinná datová schránka od roku 2023 
pro všechny podnikající fyzické osoby
Od příštího roku bude datová schránka zřízena ze zákona 
všem podnikajícím fyzickým osobám (všem živnostníkům 
a OSVČ, vč. OSVČ bez identifikačního čísla). Povinnost zřídit 
si datovou schránku vznikne také všem právnickým osobám, 
které datovou schránku dosud nemají (tj. spolků, nadací, 
o.p.s. či ústavů). Výhodou je, že se noví uživatelé datových 
schránek nemusí o nic při jejím zakládání starat, budou 
zřízeny automaticky všem povinným uživatelům během 

ledna až března 2023. Dotčené subjekty automaticky obdrží 
přihlašovací údaje doporučeným dopisem. Kromě veške-
ré komunikace s úřady skrze povinně sjednanou datovou 
schránku připomínáme, že se na podnikající fyzické osoby 
vztahuje také povinnost podávat daňová přiznání elektro-
nicky dle daňového řádu. 

Slevy na sociálním pojištění 
pro zaměstnance
Díky již schválené novele zákona o sociálním pojistném 
čeká mohou zaměstnavatelé od února 2023 využít slevu 
na sociálním pojistném u vybraných zaměstnanců. Pojistné 
na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem se snižuje 
o 5 % z úhrnu vyměřovacích základů u zaměstnanců, kteří 
jsou mladší 21let, nebo se jedná o zaměstnance na zkrácený 
úvazek ve výši od 8 do 30 hodin týdně, kteří jsou zároveň 
starší 55 let, nebo zejména rodiče pečující o děti do 10 let 
věku nebo osoby nahrazující péči rodičů na základě rozhod-
nutí příslušného orgánu o děti mladší 10 let, osoby studující 
prezenčně na střední škole nebo vysoké škole apod.

Daňový balíček 2023 byl 2. 12. 2022 vyhlášen ve Sbírce zákonů. Tento balíček, který novelizuje zákon o da-
ních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a další související zákony, přinese v následujícím roce řadu 
změn, z nichž se většina dotýká i podnikatelů. Změny uvedené v balíčku nabydou účinnosti od 1. 1. 2023. 
Podnikatele od příštího roku ovlivní i novely jiných zákonů, příkladem lze zmínit již schválenou novelu 
o sociálním pojistném.

http://www.ekp.cz
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daně
Pro možnost využití slevy na pojistném musí být tyto podmín-
ky u zaměstnanců platné po celý kalendářní měsíc a slevu smí 
použít za jednoho zaměstnance vždy pouze jeden zaměstna-
vatel. Pokud má tento zaměstnanec u zaměstnavatele více 
pracovních úvazků, limit počtu hodin platí pro všechna tato 
zaměstnání dohromady, avšak sleva na pojistném náleží jen 
z jednoho zaměstnání. Další podmínkou je, že úhrn vymě-
řovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání u téhož 
zaměstnavatele nesmí překročit za kalendářní měsíc 1,5ná-
sobek průměrné mzdy. Zaměstnavatel musí záměr využívat 
tuto slevu oznámit České správě sociálního zabezpečení.

Zvýšení hranice příjmů pro podání 
daňového přiznání k dani z příjmů
Od 1. 1. 2023 se navýší částka zdanitelných příjmů pro vznik 
povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob. Aktuálně je tato hranice celkových zdanitelných příjmů 
na úrovni 15 000 Kč a od nového roku se tento limit navýší 
na 50 000 Kč. Zvýšení hranice příjmů pro podání daňového 
přiznání ovlivní i uplatňování paušální daně, u které se po-
platníci aktuálně řídí pravidlem, že tuto daň nesmí využít 
ten, kdo má ostatní příjmy a příjmy z nájmu či kapitálového 
majetku ve výši nad 15 000 Kč. Od 1. 1. 2023 se tedy i tato 
hranice maximálních příjmů mimo samostatnou činnost 
navyšuje na hodnotu 50 000 Kč u poplatníků uplatňujících 
paušální daň.

Prodloužení možnosti uplatnění 
mimořádných odpisů
Schválený daňový balíček 2023 prodlužuje možnost uplatně-
ní mimořádných odpisů u majetku zařazeného do 1. nebo 2. 
odpisové skupiny, který byl pořízen v letech 2022 a 2023. Dle 
platného znění zákona o dani z příjmů lze tyto mimořádné 
odpisy uplatnit pouze u majetků odpisovaných dle 1. a 2. 
odpisové skupiny Přílohy č. 1 ZDP pořízených a zařazených 
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Nyní tedy bude možné uplatnit 
mimořádné odpisy za stejných podmínek i u majetku poří-
zeného v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

Mimořádné odpisy se použijí pro rok 2022–2023 za těchto 
podmínek: majetek zařazený v 1. odpisové skupině a poříze-
ný ve vymezeném období smí poplatník, který je jeho prvním 
odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % 
vstupní ceny za 12 měsíců. Hmotný majetek zařazený v 2. od-
pisové skupině pořízený ve vymezeném období může jeho 
první odpisovatel odepsat bez přerušení do 100 % vstupní 
ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní 

odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného 
majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 mě-
síců uplatní odpisy rovnoměrné do výše 40 % vstupní ceny 
hmotného majetku.

Snížení pokut za nepodání kontrolního 
hlášení 
Od roku 2023 se sníží pokuty za nepodání kontrolního hlášení 
ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč o polovinu u fyzických 
osob a u společností s ručením omezeným s jedním společ-
níkem – fyzickou osobou. Společnost s ručením omezeným 
s jedním společníkem, který musí být fyzickou osobou, 
musí tyto podmínky splňovat vždy k 1. dni kalendářního 
čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost uhradit pokutu, nebo 
ke dni vzniku společnosti. Ostatním plátcům je výše pokut 
za nepodání kontrolního hlášení ponechána.

Novinkou je také automatické prominutí jedné pokuty za ne-
splnění povinnosti v souvislosti s kontrolním hlášením ve výši 
10 000 Kč ročně. Dle dosavadních podmínek finanční správa 
automaticky promíjí jednu pokutu pouze ve výši 1 000 Kč. 
Dosud si o prominutí vyšších pokut podnikatel musel zažá-
dat finanční úřad formou žádosti, za kterou se platil správní 
poplatek ve výši 1 000 Kč.

Velmi pozitivní aktualitou je také prodloužení lhůty pro 
reakci na výzvu k podání následného kontrolního hlášení. 
Zákon o dani z přidané hodnoty nyní stanovuje tuto lhůtu 
na 5 pracovních dní od doručení. Toto se však změní počínaje 
rokem 2023, kdy bude v případě doručování do datových 
schránek lhůta prodloužena na 17 dní ode dne dodání výzvy 
do datové schránky (okamžik doručení už nebude podstat-
ný). Nicméně lhůta 5 pracovních dní zůstává ponechána pro 
jiné způsoby doručování než do datové schránky.

Zrušení elektronické evidence tržeb

Evidence tržeb je momentálně oficiálně pozastave-
na do 31. 12. 2022, nicméně Poslanecká sněmovna již 
25. 11. 2022 schválila její zrušení od 1. 1. 2023. Hlavním úče-
lem evidence tržeb je zaznamenávání údajů o hotovostních 
tržbách, které ale vlivem covidové pandemie v posledních 
letech byly nahrazeny bezhotovostním placením. Ještě v roce 
2017 dle údajů MFČR činil podíl hotovostních plateb 80 %, 
avšak za rok 2021 je tento podíl odhadován pouze na 40 %. 
Zrušení EET, které je tedy stále v legislativním procesu, by 
se mělo projednávat v Senátu 14. 12. 2022, následně by jej 
mohl vetovat prezident.

http://www.ekp.cz
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daně
„Nemovité kulturní památky“ 
s ohledem na novelu ZDP od 1. 1. 2023. 

Jakub Jirků, asistent daňového poradce 
jakub.jirku@ekp.cz 
Jakub Beran, daňový poradce 
jakub.beran@ekp.cz

Současná právní úprava v oblasti památkové ochrany byla 
do značné míry nejednoznačná a ze strany veřejnosti, a to 
i té odborné, často docházelo k nesprávnému výkladu, jehož 
následkem bylo chybné určení odpisové skupiny a nastavení 
odpisové plánu nemovitých kulturních památek. Nejčastěji 
se jednalo o případy, kdy byla běžná nemovitost odpisována 
tak, jako by se jednalo o nemovitou kulturní památku. 

Od roku 2023 považuje ZDP za nemovitou kulturní památku 
i nemovitost, která:

byla kulturní památkou dle zákona č. 22/1958 Sb., zákon 
o kulturních památkách,

nebyla zapsána do státního seznamu kulturních památek 
k 31. 12. 1987 a

nebyla prohlášena za kulturní památku dle zákona 
č. 20/1987 Sb.

Doposud ZDP takovou nemovitost za kulturní památku ne-
považoval. S účinností novely ZDP bude platit fikce, dle které 
nemovitost, jež splní podmínky dle výše popsaných bodů 
1 až 3, bude považována za nemovitou kulturní památku 
a podle toho bude také odpisována.

1

2

3

Daňoví poplatníci, kteří při současném znění ZDP odpisovali 
běžnou nemovitou věc jako nemovitou kulturní památku, 
mohou po účinnosti novely zvolit jedno z následujících 
řešení: 

Pokračování v daňovém odpisování jako doposud.  
Tzn. aplikuje se výše zmíněná fikce a jak samotná nemo-
vitost, tak i její technické zhodnocení budou odpisovány 
v režimu nemovité kulturní památky;

Nemovitost bude klasifikována jako běžná nemovitá věc, 
nikoliv kulturní památka, přičemž uplynulá zdaňovací ob-
dobí nebudou touto úpravou dotčena. Pokud se daňový 
subjektu rozhodne pro tuto variantu a učiní tak v průběhu 
zdaňovacího období započatém již v roce 2022, upraví 
jednorázově základ daně tohoto zdaňovacího období 
o rozdíl mezi historicky uplatněnými daňovými odpisy 
pro nemovitou kulturní památku a úhrn daňových odpisů 
stanovených pro běžnou nemovitou věc.

Jelikož by se mohlo jednat o významné částky v základu 
daně, doporučujeme daňovým poplatníkům, kterých se daná 
problematika týká, probrat výběr vhodné varianty s daňovým 
poradcem. V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit, 
rádi Vám v této věci pomůžeme. 

1

2

V tomto článku se zaměříme na aktualitu z oblasti daní z příjmů. Od 1. 1. 2023 přináší novela zákona 
o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) změnu, která bude mít zásadní vliv na režim odpisování nemovité 
kulturní památky.

http://www.ekp.cz
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Aktuality
Ukončení služby – Nahlížení 
na vybrané údaje
Tomáš Vrána, asistent daňového poradce 
tomas.vrana@ekp.cz  
Petr Kolář, daňový poradce  
petr.kolar@ekp.cz 

Finanční správa k datu 30. 11. 2022 definitivně ukončila službu 
Nahlížení na vybrané údaje. Od uvedeného data není dostup-
ná na webových stránkách Finanční správy ani na portálu 
MojeDaně. 

Služba představovala pozůstatek již dříve zrušené daňové 
informační schránky (DIS) a umožňovala daňovým subjektům 
získat vybrané informace z osobních daňových účtů.

Náhradou za ukončenou službu nahlížení bylo zavedení 
Daňové informační schránky Plus (DIS+). Pokud jste dosud 
využívali služeb nahlížení na vybrané údaje, doporučujeme 
DIS+ aktivovat a využívat. Kromě nahlížení na osobní daňový 
účet disponuje DIS+ funkcemi zobrazování platebních údajů, 
před vyplňování položek formulářů daňových přiznání, nebo 
ověření stavu podání. 

Návod pro aktivaci DIS+ je uveden na 

webových stránkách Finanční správy.

Nová oznamovací povinnost 
provozovatelů platforem 
sdílené ekonomiky od ledna 
2023
Jan Hlaváč, asistent daňového poradce 
jan.hlavac@ekp.cz  
David Jun, daňový poradce 
david.jun@ekp.cz

S účinností od 1. ledna 2023 vzniká provozovatelům platforem 
sdílené ekonomiky povinnost poskytovat informace týkající se 
oznamované činnosti vykonávané prodejci prostřednictvím 
provozované platformy. 

Součástí oznamovací povinnosti jsou např. hodnoty prodejů 
realizovaných prodejcem v členění podle čtvrtletí, bankovní 
účty prodejce, ale také například hodnoty služeb poskyto-
vaných platformou prodejci (typicky provize). Nová pravidla 
vycházejí ze směrnice DAC7 a vztahují se na provozovatele 
platforem nacházející se uvnitř EU i mimo ni. 

Oznamovací povinnost se vztahuje na následující činnosti: 
poskytnutí nemovité věci, poskytnutí dopravního prostředku, 
osobní služby a prodej zboží. Pro české oznamující provo-
zovatele vzniká povinnost podat ohlášení k oznamovací 
povinnosti do 15 dnů dne, kdy se stal českým oznamujícím 
provozovatelem, tj. pro již existující provozovatele do 15 
dnů ode dne účinnosti 1.1.2023. Oznamovaným obdobím je 
kalendářní rok, přičemž oznámení se podává do 31. ledna 
kalendářního roku následujícího. Pro kalendářní rok 2023 je 
tedy lhůta do 31. 1. 2024. Před samotným odesláním finanč-
ní správě budou muset být též schopni předat informace 
o reportovaných údajích všem svým prodejcům. Místně pří-
slušným správcem daně bude Specializovaný finanční úřad.

Pro již existující české provozovatele platforem to prakticky 
znamená již nyní začít řešit technické řešení shromažďování 
požadovaných informací a v průběhu roku 2023 řešit výstup 
z IS do požadované struktury pro oznámení. 

Více informací lze získat na oficiálních stránkách Finanční 
správy:

www.financnisprava.cz

Tato pro případné dotazy zřídila i mailovou schránku:

DAC7@fs.mfcr.cz

daně

Paušální  
daň 2023!

Termín přihlášky k paušální  

dani skončí 10. 1. 2023.

nepromeškejte termín  

registrace!

http://www.ekp.cz
https://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/danova-informacni-schranka-plus/jak-se-prihlasim-do-danove-informacni-sc-4580
https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/dac7/nova-oznamovaci-povinnost-provozovatelu
mailto:DAC7%40fs.mfcr.cz?subject=
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Aktuality (pokračování)
Výše průměrné mzdy pro rok 2023 a související dopady
Jakub Jirků, asistent daňového poradce 
jakub.jirku@ekp.cz  
Alena Fleischmannová, daňový poradce 
alena.fleischmannova@ekp.cz

Od 1. 1. 2023 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 290/2022 Sb., 
které nahrazuje nařízení vlády č. 356/2021 Sb. Tímto nařízením 
vláda stanovila výši údajů, které jsou důležité zejména v ob-
lasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění. Výše vymě-
řovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu má 
vliv na průměrnou hrubou měsíční mzdu, která se mění z do-
savadních 38 911 Kč (v roce 2022) na 40 324 Kč (v roce 2023).

Nařízení stanoví novou výši redukčních hranic pro výpočet 
dávek nemocenského pojištění a také nové údaje pro výpo-
čet důchodů. Tyto změny mají dopad i do dalších oblastí. 
Podrobnější informace včetně srovnání s rokem 2022 Vám 
přineseme v lednovém vydání našeho EKPrůvodce. 

Od 1. 1. 2023 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 290/2022 
Sb., které nahrazuje nařízení vlády č. 356/2021 Sb. Změny, 
které se na základě toho dotýkají průměrné mzdy, mají 
dopady i do ostatních oblastí. Tabulkový přehled jsme pro 
Vás připravili níže.

Rok 2022 2023
Nařízení vlády 356/2021 Sb. 290/2022 Sb.
První redukční hranice pro stanovení výpočtového základu 17 121 Kč 17 743 Kč 
Druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu 155 644 Kč 161 296 Kč 
Průměrná mzDa
Výše 38 911 Kč 40 324 Kč 
Všeobecný vyměřovací základ 36 119 Kč 38 294 Kč 
Přepočítací koeficient 1,0773 1,0530
maximální vyměřovací záKlaD (hranicE Pro 23 % DPFo)
Výše 1 867 728 Kč 1 935 552 Kč 
hranicE rozhoDného Příjmu (účast zaměstnanců na nEm a zDrav) 
Výše 3 500 Kč 4 000 Kč 
nEmocEnsKé Pojištění Pro osvč 
Minimální vyměřovací základ 7 000 Kč 8 000 Kč 
Minimální záloha (2,1 %) 147 Kč 168 Kč 
DůchoDové Pojištění – hlavní činnost 
Minimální záloha 2 841 Kč 2 944 Kč 
Roční minimální vyměřovací základ (za 12 měsíců) 116 736 Kč 120 972 Kč 
Měsíční minimální vyměřovací základ 9 728 Kč 10 081 Kč 
DůchoDové Pojištění – vEDlEjší činnost 
Minimální záloha 1 137 Kč 1 178 Kč 
Roční minimální vyměřovací základ (za 12 měsíců) 46 704 Kč 48 396 Kč 
Měsíční minimální vyměřovací základ 3 892 Kč 4 033 Kč 
Rozhodná částka 93 387 Kč 96 777 Kč 
zDravotní Pojištění 
Minimální záloha 2 627 Kč 2 722 Kč 
Paušální Daň 
Měsíční částka 5 994 Kč 6 208 Kč 

Průměrná mzda – Je součinem všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu
Maximální vyměřovací základ – Je hranicí pro progresivní sazbu 23 % u daně z příjmů fyzických osob. 
Hranice rozhodného příjmu – Je hranicí po jejímž překročení vzniká povinnost účasti na nemocenském a zdravotním pojištění 
pro zaměstnance.

http://www.ekp.cz
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SDEU nejprve potvrdil svoji předchozí judikaturu, ze které 
plyne, že nárok na odpočet má být v zásadě zachován 
i tehdy, pokud zamýšlená hospodářská činnost následně 
nevedla ke zdanitelným plněním. Totéž platí i v případě 
nároku na odpočtu z plnění, která nebyla použita v rámci 
zdanitelných plnění nezávisle na vůli osoby povinné k dani.

SDEU v rozsudku tento výklad dále doplnil a uvedl, že pokud 
se osoba povinná k dani rozhodne nepoužívat investiční ma-
jetek k uskutečňování plnění zdanitelných na výstupu nebo 
ho používá k uskutečňování plnění osvobozených od daně, 
je tím přerušen úzký a přímý vztah, který musí existovat mezi 
nárokem na odpočet DPH zaplacené na vstupu a uskutečně-
ním zamýšlených zdanitelných plnění. Z uvedeného důvodu 
je osoba povinná k dani povinna opravit odpočty DPH u zboží 
a služeb, které byly pro tento investiční majetek použity.

Odkaz na rozsudek: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/
HTML/?uri=CELEX:62021CJ0293&from=CS

judikatura

Marek Pliska, asistent daňového poradce 
marek.pliska@ekp.cz  
Zuzana Tregnerová, daňový poradce  
zuzana.tregnerova@ekp.cz 

Společnost UAB „Vittamed technologijos“ („Vittamed“) půso-
bící v oblasti vědeckotechnického výzkumu a jeho praktickou 
aplikací pořizovala v letech 2012 a 2013 zboží a služby, ze 
kterých uplatnila nárok na odpočet DPH. Z těchto plnění 
vytvořila nehmotný a hmotný investiční majetek (licence 
a prototypy přístrojů), jenž měl sloužit k budoucí zdanitelné 
činnosti. Vzhledem ke ztrátám v letech 2014 a 2015 a absenci 
objednávek, se rozhodl jediný akcionář společnosti ukončit 
činnost. V rámci procesu likvidace podala Vittamed žádost 
o výmaz z registru osob povinných k DPH.

V návaznosti na výmaz z registru DPH došlo k zahájení daňové 
kontroly, jejímž závěrem bylo, že společnost Vittamed měla 
v posledním přiznání k DPH opravit odpočty DPH ze vstupů, 
které již z důvodu likvidace společnosti nemohly být využity 
pro činnost podléhající této dani. Vittamed toto rozhodnutí 
zpochybnila s odůvodněním, že podle judikatury SDEU lze 
v případě plnění souvisejících s přípravou hospodářské 
činnosti uplatnit odpočet DPH i v případě, že hospodářská 
činnost není zahájena a plánované zdanitelné plnění se 
nakonec neuskutečnilo.

SDEU vydal rozsudek k předběžné otázce, která se týkala povinnosti osoby povinné k dani provést opravu 
odpočtu DPH u služeb a zboží pořízeného za účelem tvorby investičního majetku, který nakonec nebyl 
použit pro plánovanou ekonomickou činnost v důsledku rozhodnutí o vstupu do likvidace a souvisejícího 
zrušení registrace k DPH.

Soudní dvůr Evropské unie  
se vyjádřil k povinnosti provést  
opravu odpočtu DPH na vstupu  
při vstupu do likvidace

http://www.ekp.cz
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0293&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0293&from=CS
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judikatura

Anh Nquyen, asistent daňového poradce 
anh.nguyen@ekp.cz  
Petr Kolář, daňový poradce  
petr.kolar@ekp.cz

V zmiňovaném rozsudku poskytla banka společnosti UAB SB 
úvěr na výstavbu nemovitosti se zřízením zástavního práva 
k pozemku určeného k výstavbě. Následně se UAB SB dostal 
do platební neschopnosti a tuto pohledávku z titulu úvěru 
banka postoupila společnosti HA.EN. Společnost HA.EN si 
přitom byla vědoma platební neschopnosti klienta, vůči 
němuž zástavní právo postoupením nabyla. 

Následně byla uspořádána dražba nemovité věci, kterou 
však nikdo nezakoupil. Společnosti HA.EN bylo nabídnuto, 
aby zakoupil nemovitou věc, přičemž by tímto zakoupením 
nemovité věci došlo k zániku pohledávce společnosti HA.EN, 
kterou měla vůči UAB SB. Společnost HA.EN s tímto návrhem 
souhlasila a došlo k převodu vlastnického práva k nemovité 
věci. Transakce proběhla v běžném režimu, nikoliv v rever-
se-charge. Jelikož byl klient stále v platební neschopnosti, 
DPH neodvedl. To nebránilo společnosti HA.EN k uplatnění 
nároku na odpočet na vstupu. Litevský daňový orgán však 
společnosti HA.EN neuznal nárok na odpočet a litevský soud 
se obrátil na SDEU.

SDEU však rozhodl, že skutečnost, že dodavatel, který přiznal 
DPH na výstupu z dané transakce, avšak jí neodvedl z důvodu 
platební neschopnosti, nemá vliv na to, zda si může osoba 
nárokovat DPH na vstupu ze zmíněné transakce.

Dle SDEU je možné odepřít nárok na odpočet v případě, 
že daňový orgán prokáže, že nastaly objektivní okolnosti, 
na základě kterých se lze domnívat, že došlo k daňovému 
úniku či zneužití práva. SDEU však již ve dřívějších případech 
rozhodl, že pokud osoba řádně splní svou povinnost podat 
přiznání k DPH, samotné neuhrazení DPH není únikem bez 
ohledu na to, zda takové pochybení je úmyslné či nikoliv. 
SDEU tedy uvedlo, že nelze vytknout společnosti HA.EN, že 
mohl vědět, že nabytím nemovitosti v tomto případě napo-
máhá dopadům neodvedení DPH.

Ke zneužití práva se SDEU vyjádřilo tak, že existovala mož-
nost využití režimu reverse-charge při transakci s danou 
nemovitou věcí, avšak společnosti jí nevyužily. Skutečnost, 
že společnost HA.EN věděla, že společnost UAB SB mělo 
finanční potíže, nebyla dostatečným důvodem k prokázání 
zneužívajícího chování společností při dané transakci, a tedy 
nemůže dojít k odepření nárok na odpočet. Tím, že Litevská 
republika se rozhodla nevyužití režimu reverse, se tedy vy-
stavila do situace, kdy musí čelit riziku platební neschopnosti 
dlužníka DPH.

Z rozhodnutí SDEU tedy jasně vyplývá, že cílem EU DPH 
směrnice je odklonit od podnikatele zatížení DPH. Tedy 
shrneme-li výše uvedené, neodvedení DPH dodavatelem 
nezbavuje příjemce nároku na odpočet na vstupu. 

Neodvede-li dodavatel DPH z důvodu 
platební neschopnosti, je možné 
odběrateli odepřít nárok na odpočet?
Soudní dvůr pro Evropskou Unii („SDEU“) se v nedávném rozsudku C-227/21 ze dne 15. 9. 2022 se zabýval 
případem, kdy dodavatel v době podání přiznání k dani z přidané hodnoty („DPH“) nemohl daň zaplatit 
z důvodu, že byl v platební neschopnosti. Odběratel („HA.EN“), který přijal od dodavatele („UAB SB“) 
plnění, si ve svém přiznání nárokoval DPH na vstupu jako odpočet, který litevský daňový orgán zamítl.

http://www.ekp.cz
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vzdělávání

Na jakých dalších platformách nás můžete najít?

Facebook EKP LinkedIn Web EKP

Využijte slevu ve výši 20 % ze základní ceny bez DPH na webináře a semináře vedené našimi daňovými 
poradci u společností 1.VOX a.s.

Jak na to? Doplňte heslo „EKP“ do pole „Chci přidat důležitou poznámku“ v e-shopu při objednávání. 
Sleva bude zohledněna až při zpracování objednávky na zálohové faktuře, kterou klient obdrží e-mailem 
od 1. VOX a.s. do 5 pracovních dnů.

Přihlásit na semináře v prezenční i on-line formě se můžete ZDE

http://www.ekp.cz
https://www.facebook.com/EKPporadci/
https://www.facebook.com/EKPporadci/
https://cz.linkedin.com/organization-guest/company/ek-partners-s.r.o.
https://cz.linkedin.com/organization-guest/company/ek-partners-s.r.o.
https://www.ekp.cz/
https://www.ekp.cz/
https://vox.cz/kategorie/kurzy-a-seminare/danove-a-ucetni-kurzy/?date&lecturer%5B0%5D=40952&lecturer%5B1%5D=316337&lecturer%5B2%5D=152994&lecturer%5B3%5D=37458&lecturer%5B4%5D=41015&actionform=all&c=97-kurzy&fbclid=IwAR0akNPbeTj2_JNnvmlHrpMn3Rwsygzo2OkEFRdsPnKoVhHE48Ht_lVS8kE

