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Prodej zboží na Slovensko s ohledem na DPH - příklad

Český e-shop prodává zboží na Slovensko - jak fyzickým osobám nepodnikatelům, tak osobám povinným
k dani. Jak to bude s DPH?
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Firma s. r. o., český e-shop, prodává zboží na
Slovensko. Zboží je prodáváno jak fyzickým osobám
nepodnikatelům, tak osobám povinným k dani.
Český e-shop již překročil hranici 35 000 EUR
stanovenou Slovenskou republikou pro zasílání
zboží a registroval se k DPH na Slovensku. Jaké DIČ
bude po registraci k DPH na Slovensku používat při
fakturaci slovenským plátcům DPH? A jaké DIČ
použije v případě zaslání zboží nepodnikatelům?
Použití DIČ, a tím i režim uplatnění DPH, se vždy řídí
podle místa plnění. Podle § 7 zákona o dani z přidané
hodnoty („ZDPH“) je místem plnění při dodání zboží
místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava začíná. Toto ustanovení se vztahuje
pouze v případě dodání zboží osobě povinné k dani v jiném členském státě (tzn. jiným plátcům či
identifikovaným osobám do jiného členského státu.

 

Příklad je uveden ve zkráceném znění. Celý přiklad naleznete na : Prodej zboží na Slovensko s ohledem
na DPH
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