
Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely
pandemie COVID-19 do 31. 10. 2020

V souladu s Rozhodnutím komise č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH
u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. října
2020.

Datum publikace: 30.07.2020
Autor: Finanční správa ČR

V souladu s Rozhodnutím komise č. 2020/1101
dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a
DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti
následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do
31. října 2020.
Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze
státních subjektů, charitativních nebo dobročinných
organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu
dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a
DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s
pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných dne 7.
dubna 2020.

Více v příloze Finanční správy ČR :

Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií
způsobené SARS-CoV-2

Poznámky pod čarou:
Související články

Novela zákona o DPH pro rok 2020, 2021
DPH při dovozu a vývozu zboží, včetně osvobození od daně u služeb na ně navázaných
Osvobození od daně při vývozu zboží v podmínkách novely zákona o DPH pro rok 2020
Uplatnění daně z přidané hodnoty v důsledku nouzového stavu, mimořádná opatření
Osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií

Související aktuality
Osvobození od DPH a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof
Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií

Související předpisy SZČR
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
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