
Třístranný obchod (příklad z praxe)

Třístranný obchod je specifická forma zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské
unie. 

Datum publikace: 15.07.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš

Prostřední osoba v třístranném obchodě je osoba jen
identifikovaná k dani. Služby související se zbožím v
tomto třístranném obchodě mají stejný režim jako
toto zboží, tedy bez DPH?
Mohou být předmětem třístranného obchodu jen
služby, např. jen doprava, při splnění ostatních
podmínek?
Vstupují obraty v rámci třístranného obchodu do
obratu k povinné registraci k DPH?
Když osoba identifikovaná k dani prodá zboží nebo
poskytne službu do EU mimo režim třístranného
obchodu, odvádí DPH a toto plnění vstupuje do obratu k povinné registraci k dani?
Má nějakou výjimku Bosna a Hercegovina nebo Makedonie – coby kupující osoba v třístranném
obchodě?
Odpověď:

Zjednodušený postup formou třístranného obchodu se podle § 17 zákona o DPH použije při dodání
zboží uvnitř území Evropské unie. Prostřední osoba je definována obecně pro tento postup v § 17 odst. 4
zákona o DPH. Prostřední osobou v třístranném obchodě může být plátce nebo identifikovaná osoba. Při
poskytování služby se uplatní pravidla pro službu – především stanovení místa plnění podle § 9 zákona o
DPH.

Třístranný obchod se použije při dodání zboží zjednodušeným postupem podle § 17 zákona o DPH.

Do obratu vstupují podle § 4a zákona o DPH úplaty, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná
plnění s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za zdanitelná plnění (dodání zboží nebo poskytnutí
služby) a plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně (dodání zboží do jiného členského
státu) a další.

 

Příklad je uveden ve zkráceném znění. Celé znění příkladu naleznete : Třístranný obchod (příklad z
praxe)

Poznámky pod čarou:
Související články

Pravidla pro stanovení místa plnění při dodání zboží v řetězci po novele zákona o DPH pro rok 2020
Třístranný obchod v podmínkách zákona o DPH pro rok 2020
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https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/autor/zdenek-kunes
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2548528&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=2547949&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2548534&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=2547949&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2548209&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=2547949&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2548528&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=2547949&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=4984319&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=2547949&f=2
https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/tristranny-obchod.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/pravidla-pro-stanoveni-mista-plneni-pro-rok-2020.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/tristranny-obchod-v-podminkach-zakona-o-dph-pro-rok-2020.htm


Třístranný obchod - přepravu zajišťuje prodávající
Třístranný obchod - přepravu zajišťuje prostředník
Řetězový obchod z pohledu DPH - přepravu zajišťuje konečný odběratel
Dodání zboží formou třístranného obchodu
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https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/tristranny-obchod---prepravu-zajistuje-prodavajici.htm
https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/tristranny-obchod---prepravu-zajistuje-prostrednik.htm
https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/retezovy-obchod-z-pohledu-dph---prepravu-zajistuje-konecny-odberatel.htm
https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/dodani-zbozi-formou-tristranneho-obchodu.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235

