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Vážení čtenáři,

dalším z bonusů, který Vám přinášíme, jsou otázky 
a odpovědi z účetnictví a daní, které byly položeny 
jednomu z našich odborníků. Dotazy se týkají například 
daňového balíčku, dodání zboží a poskytnutí služeb 
v návaznosti na zákon o DPH, novely zákona o DPH 
nebo majetku v podnikání z pohledu daní a účetnictví.

Otázky spolu s odpověďmi jsou v této publikaci 
přehledně uspořádány a věříme, že budou pro Vás 
užitečné a poskytnou Vám potřebné a aktuální 
informace. Odborníkem, který nám poskytl na dané 
dotazy odpovědi, je pan Bc. Tomáš Krůl.

Redakce Daně pro lidi

https://www.daneprolidi.cz/
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1. Vše z daní a účetnictví od 1. 1. 2021

Může zaměstnavatel poskytovat stravenkový paušál i zaměstnancům na DPČ a DPP?
Odpověď:
Podmínkou poskytování příspěvku na stravování je délka trvání směny alespoň 3 hodiny. Pak lze poskytnou 
příspěvek na stravování v některé z forem stanovených v zákoně o daních z příjmů.

Slovák, daňový rezident ČR, pronajímá na Slovensku byt. Nájemné zdaní na Slovensku 
a zde provede zápočet ve svém daňovém přiznání? Co k tomu potřebuje – potvrzení od 
FÚ ze Slovenska, že tam zdanil?
Odpověď:
Pro započtení daně v ČR potřebuje potvrzení slovenského správce daně o zaplacené dani.

Zaměstnavatel zaplatí za své zaměstnance protilátkové testy SARS-CoV-2. Jedná se 
o vyšetření z kapky krve. Bude se jednat u zaměstnavatele o daňově uznatelný náklad?
Odpověď:
V zákoně o daních z příjmů to nikde explicitně uvedeno není. Předpokládá se však, že se jedná o prevenci, 
kterou kdyby zaměstnavatel neudělal, tak by se vystavoval riziku karantén apod., což by mohlo negativně 
ovlivnit jeho příjmy. Proto lze daný výdaj považovat za daňově uznatelný.

Při změně režimu – přechod z daňové evidence na paušální daň je třeba zdanit 
pohledávku vedenou v eurech. Jakým kurzem – celý rok je používán kurz denní ČNB, 
takže se použije kurz dne 31. 12. 2020?
Odpověď:
Buď lze použít kurzy podle zákona o  účetnictví, nebo nejjednodušší variantou je použít jednotný kurz 
vyhlašovaný GFŘ.

Renovace podlah ve fi rmě – jedná se o opravu nebo technické zhodnocení? Bylo 
vyměněno linoleum, případně zátěžový koberec za linoleum. Také se vyrovnávala 
v některých místech podlaha.
Odpověď:
Bude záležet, zda došlo k nějakému podstatnému zlepšení nebo změně technických parametrů. Pokud se 
jedná o pouhou výměnu beze změny technických parametrů, pak se bude jednat o opravu. V opačném případě 
půjde o technické zhodnocení.

Jak je to s lhůtou odeslání DPH, je tam stále ochranná lhůta 5 pracovních dnů anebo to 
už od roku 2021 padá? Kontrolní hlášení k DPH bylo odesláno 25. 1. 2021, ale přiznání 
k DPH později.
Odpověď:
Sankce za pozdní podání zůstává beze změny. Úrok z prodlení se začíná počítat od 4. pracovního dne.

Které příspěvky podnikatelům se v souvislosti s COVID-19 nemusí uvádět do daňových 
příjmů?
Odpověď:
Nedaní se kompenzační bonus, ošetřovné OSVČ a Antivirus u  fyzické osoby (u právnické se daní). Ostatní 
příspěvky se daní.

https://www.daneprolidi.cz/
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Poplatník přerušil živnost na dobu od 1. 12. 2020 do 30. 3. 2021. Úřad práce mu vyměřil 
podporu v nezaměstnanosti podle roku 2019. V roce 2020 poplatník podal daňové 
přiznání a vyměřovací základ se mu změnil. Úřad práce dle legislativy nemůže provést 
přepočet dle nového vyměřovacího základu z roku 2020 pro další měsíce podpory 
v nezaměstnanosti – únor, březen. Poplatník by musel jeden den přerušit na úřadu 
práce svoji přihlášku a další den se jít opět nahlásit na ÚP – to už by mu počítali ty 
další měsíce z nového vyměřovacího základu z roku 2020. Jak by to bylo, když se chce 
přihlásit v roce 2021 k paušální dani? Pokud bude mít přerušenu činnost souvisle, tak 
se může přihlásit k paušální dani k 1. 4. 2021. Pokud tam bude mít ale přerušení 12 hod., 
tak jak se k tomu bude přistupovat? Kdy vlastně zahájí svoji činnost?
Odpověď:
Pro poplatníky, kteří zahajují (znovu zahajují) činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, po 10. 
lednu, je lhůta pro podání Oznámení o vstupu do paušálního režimu do dne zahájení této činnosti. To znamená, 
že nejpozději v den opětovného zahájení činnosti musí oznámit vstup do paušálního režimu FÚ. Musel by se 
tedy přihlásit již k prvnímu dni obnovení.

Kdy musí fi rma (měsíční plátce) platit zálohu na nadměrný odpočet DPH?
Odpověď:
Pravděpodobně se v  dotazu myslí záloha na nadměrný odpočet a  termín, kdy by ji správce daně měl 
předepsat. Termín pro vrácení nadměrného odpočtu činí 30 dní od podání daňového přiznání. Správce daně na 
neprověřovanou část nadměrného odpočtu předepíše zálohu bezodkladně. Pokud má plátce pocit, že správce 
daně zálohu měl předepsat a nepředepsal ji, nechť podá námitku.

Jak má účetní účtovat karanténu covid-19? Je to překážka v práci nebo prostoj? Není 
to nemoc – ale je na to vystavena e-neschopenka pro zaměstnance. Na ČSSZ sdělili, že 
e-neschopenka přijde přes datovou schránku – ovšem od 21. 1. 2021 do dneška nedošla. 
Co s tím má účetní dělat? Dnes končí pracovníkům měsíc. Pracují totiž od pondělí do 
čtvrtka. Výplatní termín je každého 5. v měsíci.
Odpověď:
Karanténa zaměstnance je překážka na straně zaměstnance. Je to stejný případ jako nemocenská a měla by 
přijít e-neschopenka. Bez té se dál účetní nepohne, takže musí urgovat její zaslání.

Proč se nedaní Antivirus u fyzické osoby? Z jakého paragrafu to vyplývá? Vyplacené 
mzdy a odvody jsou evidovány ve výdajích ovlivňujících základ daně.
Odpověď:
Podle §  4 odst. 1 písm. h) se jedná o  osvobozený příjem. Mzdy a  odvody kryté tímto příspěvkem budou 
nedaňovým nákladem.

Jsou nějaké změny pro účtování provozních dotací?
Odpověď:
Žádné změny nejsou, standardně se provozní dotace účtují do výnosů.

Nejedná se u Antiviru o provozní dotaci, která by se měla u fyzické osoby zdanit?
Odpověď:
A i B provozní dotací nejsou, jsou z fondu politiky zaměstnanosti. U A plus o provozní dotaci jít může, protože 
je kryta z fondů EU. Nicméně efekt bude stejný. Pokud by se jednalo o zdanitelný příjem a související výdaje by 
byly daňové. Pokud by se jednalo o osvobozený příjem, související výdaje budou nedaňové.

Otec dceři daroval pozemek. V darovací smlouvě není uvedena cena. Za dva roky 
pozemek dcera prodává, jak má zjistit cenu pozemku, kterou by dala proti prodejní ceně 
do DPFO?
Odpověď:
Bude potřebovat znalecké ocenění nemovitosti k okamžiku darování.

https://www.daneprolidi.cz/
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Společnost má jako účetní období hospodářský rok od října 2020 – září 2021. Nakoupila 
dlouhodobý majetek za 77 tis. Kč. DUZP na faktuře je 12. 12. 2020. Platí pro společnost 
limit 80 tis. Kč na navedení do dlouhodobého majetku?
Odpověď:
Limit platí pro majetky zařazené do užívání od 1. 1. 2020.

2. Daňový balíček 2021

OSVČ v roce 2015 vyřadila z obchodního majetku nemovitost, kterou bude prodávat 
v roce 2021. Předpokládá se, že to bude osvobozeno?
Odpověď:
Lhůta 5 let pro osvobození se počítá od vyřazení z OM. Na majetky nabyté před účinností novely zákona 
o daních z příjmů se vztahuje ještě stará úprava a časový test je 5letý.

OSVČ dne 5. 12. 2020 zruší registraci k DPH. Může vstoupit od 1. 1. 2021 do paušálního 
režimu?
Odpověď:
Podmínkou je, že k 1. 1. 2021 nesmí být OSVČ plátcem DPH a ani nesmí mít registrační povinnost. To znamená, 
že může vstoupit do paušálního režimu.

Kam se v DPPO uvede paušální výdaj na dopravu, pokud se do účetnictví nezahrnuje?
Odpověď:
Uvede se do řádku 160 nebo 162.

OSVČ splňuje všechny podmínky pro vstup do paušálního režimu. Má ovšem smlouvu 
o výkonu funkce jednatele ve svém s. r. o. ve výši 2 000 Kč, kde podepsala v roce 2020 
prohlášení. Musí tedy, jestliže chce nechat smlouvu zachovanou v roce 2021, nepodepsat 
prohlášení a potom bude vstup od roku 2021 možný?
Odpověď:
Podmínkou paušálního režimu je k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonávat činnost, ze 
které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby 
daně. To znamená, splňuje-li příjem tuto podmínku, může do paušálního režimu přejít. Podepsané prohlášení 
by ze srážkové daně udělalo daň zálohovou a paušální režim by nebyl možný.

Jak posoudit výdaje na úpravu interiéru – vynucené dodávkou nového stroje? Jsou 
součástí pořizovací ceny majetku? Jedná se o přemístění 3 bojlerů včetně reinstalace – 
nic se ale „technicky“ nemění – 3 bojlery jsou prostě o 5 metrů dál.
Odpověď:
Součástí pořizovací ceny jsou zejména:
• náklady v souvislosti s přípravou a zabezpečením, jedná se zejména o úplaty za poskytnuté záruky v souvis-

losti s pořízením dlouhodobého majetku, odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, 
poplatky za dočasné odnětí lesní půdy,

• průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantního řešení),
• umělecká díla tvořící součást stavebních objektů,
• odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě,
• poplatky za trvalé odnětí lesní půdy,
• dopravné, montáž, clo,
• zabezpečovací a konzervační práce a další.

Jedná se spíše o jiný vedlejší náklad.

https://www.daneprolidi.cz/
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Je v daňovém balíčku nějaká změna k DPH?
Odpověď:
U DPH dochází k podstatné změně zejména u pronájmu nemovitých věcí, kdy je nově stanoveno, že pronájem 
nemovitostí k bydlení je vždy plnění osvobozené bez nároku.

OSVČ vstoupí do paušálního režimu. Pokud jí na konci roku vznikne povinnost podat 
daňové přiznání z důvodu, který nemohla v lednu předvídat, např. prodej věci zařazené 
dříve v obchodním majetku, bude potom moci uplatnit v přiznání daňové slevy 
a odpočty? Lze z paušálního režimu vystoupit v průběhu roku nebo až po jeho skončení?
Odpověď:
Zjistí-li OSVČ, že už nesplňuje podmínky pro paušální režim (například překročí příjmy ve výši 1 milionu korun), 
musí to oznámit správci daně do 15 dnů. Zároveň to znamená, že po skončení zdaňovacího období bude muset 
podat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích a v nich vyčíslit daň a pojistná. Odpočty se uplatnit 
budou moct.

Jestliže bude zaměstnavatel zaměstnanci platit stravenkový paušál např. 100 Kč 
měsíčně a zaměstnanec nic platit nebude, dojde k dodanění u zaměstnance? Z jaké 
částky?
Odpověď:
V rámci stravenkového paušálu může zaměstnavatel poskytnout max. 70  % horní hranice tuzemského 
stravného pro cestu mezi 5–12 hodinami. Cokoliv nad rámec se bude danit jako mzda.

OSVČ, která chce v roce 2021 vstoupit do paušálního režimu, má příjmy z pronájmu v roce 
2020 (§ 9 ZDP) ve výši 24 000 Kč. Od roku 2021 již bude pronájem pouze 12 000 Kč. Může 
vstoupit za těchto podmínek do paušálního režimu od roku 2021?
Odpověď:
Do paušálního režimu může vstoupit jen OSVČ, která má příjmy ze samostatné činnosti, příjmy podléhající 
srážkové dani, příjmy osvobozené nebo mimo předmět daně za předpokladu, že nemá příjmy z pronájmu nebo 
kapitálového majetku vyšší než 15 000 Kč za rok.

Lze z paušálního režimu vystoupit v průběhu roku, např. při uzavření manželství a s tím 
souvisejícího vzniku možnosti uplatnit zvýhodnění na děti druhého z manželů?
Odpověď:
Vystoupit lze vždy po konci zdaňovacího období oznámením. V průběhu to měnit nelze.

Nebylo v daňovém balíčku přeřazení sazby DPH z 21 % na 15 % u zpracování 
komunálního odpadu? Pod jakým CZ-CPA to je zařazeno?
Odpověď:
Zpracování odpadu nakonec přeřazeno nebude. Mělo by to být CZ-CPA 38.

V roce 2020 fi rma obdrží nákladovou FA za rok 2019. Má se podat dodatečné daňové 
přiznání na DPPO nebo zaúčtovat jako nedaňový výdaj v aktuálním roce? Jsou nějaká 
kritéria?
Odpověď:
Chce-li ji fi rma uplatnit daňově a nebyl vytvořen dohad, tak se musí podat dodatečné daňové přiznání. Faktura 
se zaúčtuje přes účet 426 – jako chyba minulých let, aby nezkreslovala náklady běžného období.

https://www.daneprolidi.cz/


strana 7Otázky a odpovědi z účetnictví a daní

3. Dodání zboží a poskytnutí služeb v návaznosti 
na zákon o DPH

Otázka se zabývá poskytnutím služby dle § 10i, kdy osoba povinná k dani, neplátce fakturuje 
službu výuky na dálku (online kurz) osobě nepovinné k dani z jiného členského státu EU. 
Jak je to s odstavcem 3 a limitem 10 000 EUR? Znamená to, že při nepřekročení limitu se bude 
fakturovat bez DPH?
Odpověď:
Pokud není překročena zmíněná hranice, je místo plnění v ČR, a tudíž se to bude fakturovat bez daně, pokud 
se jedná o neplátce DPH.

Dopravní společnost pro další spedici provedla převoz zboží z CZ do GB. Účetní vystavila 
fakturu s DPH za provedené služby, přeprava zboží. Účetní klienta (spedice, pro kterou 
dopravní společnost převoz realizovala) zaslala e-mail, v kterém uvádí, že GB není v EU, 
a právě proto je třeba dodržovat podmínky fakturace jako u přeprav z a do třetích zemí, 
tzn. jedná-li se o import ze státu mimo EU a byly by k přepravě doklady prokazující zemi, 
odkud zboží vyjelo, fakturuje se bez DPH. Účetní klienta žádá o opravu faktury a zaslání 
na e-mail. V případě že s opravou dopravní společnost nesouhlasí, prosí o stručné 
vyjádření. Po poradě si senior účetní s účetní dopravní společnosti myslí, že pro ni toto 
není import/export do/z třetí země, ale subdodávka, proto byla přeprava fakturována 
s DPH. A bez DPH by měla fakturovat až ona spedice jejich konečnému zákazníkovi.
Odpověď:
Dle metodiky GFŘ z roku 2018 lze osvobození od DPH u služeb přímo vázaných na vývoz zboží uplatnit pouze na 
služby, které jsou poskytnuty osobě uskutečňující samotné dodání zboží, přičemž toto dodání je osvobozeným 
vývozem zboží z hlediska zákona o DPH. Obvykle se tak jedná o prodejce, vlastníka nebo vývozce, který je uvedený 
na celním prohlášení.

Společnost má dodavatele zboží v Anglii. Fyzicky zboží odchází z Nizozemí. Může si 
společnost uplatnit nárok na odpočet DPH jako u dodání zboží v rámci EU? Na faktuře 
nemá uvedené nizozemské DIČ.
Odpověď:
Jedná se o klasické pořízení zboží z jiného členského státu EU, kdy místem plnění je Nizozemí. Anglický dodavatel 
by se měl v Nizozemí registrovat k DPH. Zároveň by to zboží společnosti vůbec neměly dle nových pravidel DPH 
dodávat bez daně, protože pokud plnění neuvedou v NL souhrnném hlášení, nemají nárok na osvobození od 
DPH.

Posilovna, která je v současné době kvůli vládním opatřením uzavřená, pro své klienty 
vysílá online hodiny. Bude platba za tyto hodiny podléhat DPH 10 % nebo 21 %?
Odpověď:
Jedná se o službu v základní sazbě daně, protože v příloze ve výjimkách vyjmenována není.

Vztahuje se zrušení DPH u respirátorů tedy pouze na FFP2 a vyšší? Odpočet DPH na 
vstupu při pořízení zboží zůstává zachováno?
Odpověď:
Jedná se o prominutí DPH na respirátory minimálně FFP2, KN95 nebo N95. Plátce je za podmínek stanovených 
zákonem o dani z přidané hodnoty oprávněn k odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění (spojené příkladně 
s výrobou, dopravou, prodejem respirátorů apod.), které použil nebo použije pro účely dodání zboží, u něhož 
je rozhodnutím ministryně prominuta daň.

https://www.daneprolidi.cz/
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Jaké povinnosti má podnikatel, který nakoupí službu ze zahraničí?
Odpověď:
Bude záležet, o jakou službu půjde. Pokud ale půjde o standardní službu, bude se muset stát identifi kovanou 
osobou a z přijaté služby odvede daň.

Firma, plátce DPH přijala službu z Irska, na faktuře je irské DIČ. Má Irsko pro příští 
4 roky výjimku a je v režimu jako pro obchod s členskými státy EU?
Odpověď:
Irsko z EU nikdy neodešlo, protože není součástí Velké Británie. Bude se jednat o přijetí služby z EU.

Od 1. 7. se u e-shopu při zasílání zboží do EU zákazníkům neregistrovaným k dani do 
hodnoty 10 000 EUR za zaslání v souhrnu za rok do všech států EU uplatní česká DPH, po 
překročení je nutná registrace v daném státě, nebo v režimu MOSS. To znamená, že ne 
po překročení 10 000 EUR do např. Německa a dalších 10 000 EUR např. Slovenska, ale DE 
+ SK pouze celkově 10 000 EUR?
Odpověď:
Ta hranice bude fungovat obdobně jako u elektronicky poskytovaných služeb, která je už v zákoně teď. Počítá 
se souhrn všech plnění daného charakteru (to znamená např. DE + SK).

Je pro vymožení vratek DPH u faktur ze zahraničí skutečně povoleno vybrat pouze jedinou 
fi rmu? A té poskytnout všechny faktury, u kterých se požaduje vymožení DPH? Nemůže 
se stát, že by dotyčná fi rma přeprodala citlivá data z těchto faktur jiným subjektům?
Odpověď:
Je to na Vašem rozhodnutí. Žádné daňové ani účetní předpisy toto neupravují. Předpokládá se, že bude ve 
smlouvě nějaká klauzule o mlčenlivosti.

Společnost odebírá zboží z Velké Británie. Dodavatelská fi rma má VAT (DIČ). 
Dle metodiky má být na VB nahlíženo jako na třetí zemi – není v EU. Na přiznání k DPH 
to má být vykazováno jako třetí země? I když má DIČ?
Odpověď:
Pořízení zboží z VB je dovozem a VB se považuje za třetí zemi.

Společnost dodává zboží odběrateli z Francie, který je registrovaný k DPH ve Francii, 
dodací podmínku na faktuře má FCA OSTRAVA, auto se zbožím jede do Polska a tam se 
dokládá na kamion, kde má další zboží, vše jede do Francie. Může společnost toto plnění 
vykázat jako dodání do EU na francouzské DIČ, jak má společnost postupovat?
Odpověď:
Pro společnost to beze sporu bude dodání zboží do JČS. Problém by to mohlo způsobit odběrateli, který vlastně 
přemístí zboží do Polska a následně jej pošle do Francie.

Klient využívá služeb Facebooku a Google Ireland Limited v podnikání (je plátce DPH). 
Faktury chodí automaticky na jeho e-mail na konci měsíce a platby se strhávají také 
automaticky. Účetní faktury účtuje jako pořízení zboží či služby z EU, je to správně? Jsou 
tyto faktury postačující pro FÚ (jako daňový doklad)?
Odpověď:
Jedná se o pořízení služby s místem plnění v ČR. Splňují-li faktury podmínky pro daňový doklad stanovené 
evropskou směrnicí o DPH, tak musí být dostačující.

Existuje nějaká výjimka, kdy by se mezi plátci DPH nefakturovalo s přenesenou daňovou 
povinností u stavebních prací?
Odpověď:
Výjimka neexistuje. Stavební práce jsou vždy v přenesené daňové povinnosti.
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Společnost obdržela fakturu za dopravu z ČR do třetí země (zaslala vzorek poškozeného 
zboží k posouzení reklamace). Faktura je od DPH osvobozena dle § 69. Má se uvádět do 
daňového přiznání k DPH a do jakého řádku?
Odpověď:
Přijatá faktura na plnění osvobozené od DPH se do přiznání k DPH neuvádí.

Odesílání zboží do EU vlastní dopravou bude od 1. 7. 2021 stále v režimu jako dosud, 
pokud bude prodáváno na DIČ odběratele?
Odpověď:
Ano, tam to bude beze změny.

4. Chystaná novela zákona o DPH

Původně měla být novela ZDPH k 1. 7. 2021. Dle znění této novely se mění hranice pro 
zasílání zboží do jiného členského státu EU. Je to tak?
Odpověď:
Ano. Dochází ke sjednocení hranice pro stanovení místa plnění při zasílání zboží do jiného členského státu. 
Nově je hranice stanovena na úrovni 10 000 EUR po celé EU, kdy se navíc tato hranice počítá pro všechna 
zaslání do jiného státu EU (tzn. sčítá se zasílání do Německa, Slovenska apod. a souhrnně se hlídá 10 000 EUR).

V případě, že hranice 10 000 EUR není překročena, může být místem plnění ČR. Pokud se hranice překročí, 
místo plnění bude ve státě ukončení přepravy.

V novém režimu OSS při posílání zboží mimo EU bude faktura vystavena bez DPH a DPH 
si odvede příjemce v místě převzetí? Bude se muset na faktuře uvádět nějaká poznámka 
nebo věta typu – VAT reverse charge?
Odpověď:
V případě prodeje zboží do třetí země se OSS nepoužije. Ten se týká pouze prodeje zboží na dálku v rámci EU. 
U prodeje mimo EU půjde o vývoz zboží a tam se nic měnit nebude.

Jak je to u identifi kované osoby – kdy vstupuje do souhrnného hlášení záloha? Jeden 
měsíc je vystavena zálohová faktura a fi nanční prostředky přijdou další měsíc. Potom 
teprve je odvedena služba. Jedná se o služby, kde je jiný režim pro DUZP.
Odpověď:
Záloha za službu se uvádí v přiznání ke dni poskytnutí úplaty a uvede se do souhrnného hlášení, k tomuto dni 
také provede druhá strana (příjemce služby) reverse charge. Pokud však byl vystaven daňový doklad dříve, než 
byla uhrazena záloha, tak se uvádí ke dni DUZP uvedeném na daňovém dokladu.

V případě prodeje zboží do třetí země se OSS nepoužije. Ten se týká pouze prodeje zboží 
na dálku v rámci EU. U prodeje mimo EU půjde o vývoz zboží a tam se nic měnit nebude, 
takže správně vystavená faktura pro B2C bude s DPH a taky příjemce zaplatí DPH? 
Takže spotřebiteli se navýší cena prodávaného zboží.
Odpověď:
Vývoz zboží je osvobozen od daně podle § 66 ZDPH, pokud jde o dodání zboží, které je odesláno nebo přepraveno 
z tuzemska do třetí země.
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Společnost začíná prodávat doplňky nábytku na Slovensko. Překročí-li limit prodeje 
10 000 EUR, musí se přihlásit k dani na Slovensku a při překročení limitu odvádět DPH 
z jejich zásilek tam?
Odpověď:
Ano je to tak. Případně může využít režim jednoho správního místa a slovenskou DPH vypořádat zde s českým 
FÚ, který ji na Slovensko přepošle.

Lékárna s vlastním e-shopem zasílá zboží do různých zemí EU. Z důvodu rozsáhlého 
sortimentu by měla zatřídit každé zboží do sazby DPH dle jednotlivých členských států 
(JČS). Bylo by možné na přechodnou dobu zatížit zboží základní sazbou JČS, než se 
provede zatřídění dle správných sazeb?
Odpověď:
Odvede-li lékárna na dani více, tak ji jistě nikdo trestat nebude a asi to ani nikdo nebude řešit. Lékárně to ale 
zdraží zboží nebo sníží zisk.

Při prodeji zboží do zemí v EU v rámci OSS bude na fakturách výše DPH vždy podle ČR, 
nebo bude třeba sledovat výšku DPH v jednotlivých zemích a tu uvádět na fakturách pro 
zákazníka a následně podávat přiznání k DPH v rámci OSS? Jak to bude vypadat v praxi? 
Samozřejmě po překročení obratu 10 000 EUR.
Odpověď:
DPH se odvádí dle sazeb jednotlivých zemí, do kterých je zboží zasíláno. Musí se tedy hlídat sazby v jednotlivých 
zemích a na dokladu bude uvedena tamní DPH.

DPH z těchto zasílání se může vypořádat přes OSS nebo registrací v jednotlivých zemích.

Společnost doposud prodávala zboží na Slovensko a v Německu přes e-shop. Po novele 
zákona o DPH si bude muset spočítat, zda nepřekračuje limit 10 000 EUR. Za jaké období 
se má částka spočítat? Počítají se tam ceny s DPH, nebo bez DPH?
Odpověď:
Podle zákona nesmí být 10 000 EUR překročeno v  kalendářním roce aktuálním, ani v  bezprostředně 
předcházejícím. Počítá se základ daně.

Jak to bude s DPH při objednání zboží z čínského e-shopu?
Odpověď:
Veškeré dovozy zboží ze třetí země (i pro zboží do hodnoty 22 EUR) budou zatíženy DPH, kterou má povinnost 
odvést pořizovatel na základě celního prohlášení a obchody se tak prodraží.

DPH bude možné vypořádat za poplatek skrze deklaranta, kterým může být např. Česká pošta.

Pokud dojde k překročení limitu 10 000 EUR, od kdy se musí odvádět DPH v režimu OSS? 
Musí se do tohoto režimu nějakým způsobem registrovat?
Odpověď:
Překročením obratu je automaticky povinnost stanovit místo plnění ve státě, kde přeprava zboží končí. Využití 
OSS není povinné a DPH lze vypořádat v jednotlivých státech skrze místní registraci a přiznání, ale OSS to asi 
dost zjednoduší. Do OSS je nutné se registrovat na FÚ Brno 1.

Jak se bude odvádět DPH při zasílání zboží do jiného členského státu?
Odpověď:
V případě, kdy bude překročena hranice 10 000 EUR pro zasílání zboží do jiného státu EU, bude nutné odvádět 
DPH v jednotlivých státech.

DPH lze v těchto státech vypořádat 2 způsoby, a to: (i) registrace k DPH v jednotlivých státech, nebo (ii) použití 
režimu jednoho správního místa.
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Pokud v předchozích obdobích i v aktuálním roce společnost překročila limit 10 000 EUR, 
ale momentálně má prodej pozastaven, vyplývá společnosti povinnost se registrovat 
v OSS (resp. v jednotlivých zemích) a podávat přiznání, i když v příštích obdobích bude 
nulové? A bude se podávat DP extra pro doklady s místem plnění v CZ jako dosud a extra 
DP pro prodej do zemí v EU?
Odpověď:
OSS není povinné, ale dobrovolné. Pokud společnost do zahraničí nic neprodává, tak tam nevzniká ani daňová 
povinnost, takže se nikam registrovat nemusí. Plnění v  rámci tuzemska budou vykazovány ve standardním 
přiznání. Plnění s místem plnění v EU mohou být vykázána v rámci OSS.

Co znamená pojem jednoho správního místa?
Odpověď:
OSS slouží k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům 
do jiných států EU a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele. Dodavatel 
(uživatel OSS) se registruje do režimu OSS a odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU (tedy v ČR), ačkoliv 
se jedná o přeshraniční plnění v EU.

Správcem daně zvláštního režimu jednoho správního místa je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní 
pracoviště pro Brno I.

Plátci DPH však podávají i klasické standardní přiznání k DPH v tuzemsku.

Hranice 10 000 EUR se sčítá za všechny prodeje do EU v rámci kalendářního roku?
Odpověď:
Ano, sleduje se v kalendářním roce a v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím a počítá se souhrnně 
pro všechny státy EU dohromady.

Výrobní fi rma na průmyslové textilie a tiskařské desky dováží ze třetích zemí základní 
materiály k výrobě, které proclívá prostřednictvím smluvního deklaranta. Z materiálu 
dělá výrobky a ty prodává do EU, třetích zemí a také do ČR. Ojediněle dováží i materiály 
velmi malé hodnoty jako vzorky „zdarma“ od mateřské společnosti z Japonska. Co se týká 
tématu dovoz a DPH, společnost postupuje tak, že hodnotu vykazuje v přiznání k DPH na 
řádcích 7 a 43. Je to tak správně?
Odpověď:
Dovoz zboží se vykazuje na ř. 7 přiznání a na ř. 43 se uplatní odpočet z vyměřené daně z dovezeného zboží.

5. Majetek v podnikání z pohledu daní a účetnictví

Pokud bude společnost teď (v roce 2021 a dále) technicky zhodnocovat nehmotný 
majetek zařazený před rokem 2021, platí stále hodnota pro TZ 40 000 Kč?
Odpověď:
Na základě přechodných ustanovení se pro nehmotný majetek zařazený před 1. 1. 2021 použije zákon o dani 
z příjmů ve znění účinném před 1. 1. 2021. To znamená, že platí pravidla jako před 1. 1. 2021.

SHR uplatňuje výdaje procentem z příjmů – 80 %. Prodal traktor. Tržba za traktor bude 
v příjmech, ale traktor měl ještě zůstatkovou hodnotu (kdyby se odepisoval). Může se 
tato zůstatková hodnota nějak projevit v daňovém přiznání? Třeba v těch upravujících 
E tabulkách?
Odpověď:
Uplatňuje-li výdaje paušálem, tak v tom paušálu jsou již obsaženy veškeré náklady a žádné dodatečné nelze 
uplatnit nad rámec paušálu. Zůstatková cena se v DP neprojeví.
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Živnostník, neplátce DPH, si chce pořídit bagr ze Slovenska. Aby si mohl nárokovat DPH, 
je nutné, aby se stal plátcem, je to tak? Vzniká tam nějaká povinnost pro registraci 
k plátcovství nebo je to vlastně dobrovolně? Pro nárokování DPH na vstupu je třeba si 
tento stroj dát do majetku? On by ho rád využil i pro soukromé účely. Šlo by využít při 
nároku § 75 a nárokovat si pouze část, např. 50:50?
Odpověď:
Pro uplatnění nároku na odpočet daně je nutné být plátcem DPH. V tomto případě by byl dobrovolným plátcem.

Povinně se stane pouze identifi kovanou osobou, protože pořizuje zboží z jiného členského státu. Identifi kovaná 
však nárok na odpočet nemá.

Pokud bude používat i k soukromým účelům, může si uplatnit jen poměrnou část odpočtu dle skutečného 
použití.

Firma má od roku 2008 v majetku plnicí stanici. V roce 2016 bylo k stanici přidáno 
samonasávací čerpadlo za 93 000 Kč a zaúčtováno jako technické zhodnocení. 
K 31. 12. 2020 je již daňově odepsáno. V červnu 2021 bylo čerpadlo vyměněno za nové – 
57 250 Kč a přidána ještě 2 čerpadla celkem za 35 900 Kč + montážní práce za 4 200 Kč. 
Celkem 97 350 Kč. Bude se účtovat znovu jako technické zhodnocení, nebo jako oprava?
Odpověď:
Vzhledem k tomu, že došlo k rozšíření o další čerpadla, tak se bude opět jednat o technické zhodnocení.

Lze zvýšenou hranici pro dlouhodobý majetek ve výši 80 000 Kč použít i pro majetek 
zařazený v roce 2020?
Odpověď:
Zvýšenou hranici 80 000 Kč lze použít již pro majetky zařazené v roce 2020, pokud se tak jednotka rozhodne. 
Musí to však pak aplikovat na veškerý majetek zařazený v roce 2020 a později.

Společnost s ručením omezeným koupila v roce 2020 stroj za 70 000 Kč, který je splácen 
a bude doplacen až v roce 2021, kdy na s. r. o. přejde vlastnictví. Společnost zařadila 
stroj do majetku v roce 2020 (je využíván už od roku 2020) a uplatnila pouze účetní 
odpisy. Daňově bude odepisovat až v roce 2021, kdy se účetní odpisy budou rovnat 
daňovým (VC je nižší než 80 000 Kč). Je to takto správně?
Odpověď:
Pokud společnost není vlastníkem a ani není majetek převeden v důsledku zajištění dluhu, tak odepisovat 
nemůže a odpisy lze uplatnit až v okamžiku, kdy bude skutečným vlastníkem majetku.

Pokud však byl stroj nabyt a následně převeden zpět na věřitele z důvodu zajištění jeho pohledávky, lze daňově 
majetek odepisovat u uživatele.

Od roku 2020 lze aplikovat zvýšenou hranici 80 000 Kč pro dlouhodobý majetek.

Jak to je u TZ nehmotného majetku, který byl pořízen v roce 2021?
Odpověď:
Od 1. 1. 2021 se TZ u nehmotného majetku řídí účetními předpisy, kdy si hranice pro nehmotný majetek stanoví 
účetní jednotka ve své interní směrnici o majetku. Daňová kategorie nehmotného majetku byla zrušena.
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