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Na základě návrhu novely zákona o DPH dle
sněmovního tisku 867 byla do připravované novely
zákona o DPH implementována řada změn, které
vycházejí z novely směrnice Rady 2006/112/ES a novely
nařízení Rady 282/2011, jejichž účinnost byla v Bruselu
stanovena na 1.7. 2021.

Cílem změn, které vycházejí z právní úpravy v čl. 14a
směrnice Rady, je narovnání soutěžního prostředí při
obchodování se zbožím mezi dodavateli dovezeného
zboží na jedné straně a dodavateli stejného zboží v
rámci Evropské unie. Nutno uvést, že bude zrušeno
osvobození od daňe dovezeného zboží do hodnoty 22
Eur, které je uvedeno v současném § 71 odst. 3 zákona o DPH.

S problematikou dodání zboží na dálku a dovozu zboží nízké hodnoty souvisí velká řada dalších nových
ustanovení zákona o DPH a plátce bude muset nastudovat všechna tato ustanovení současně pro
pochopení praktické aplikace.
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