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Anotace 
 

Bakalářská práce se zabývá harmonizací daně z přidané hodnoty v Evropském 

společenství a je zaměřena na úpravu vrácení daně z přidané hodnoty. Práce analyzuje vliv 

komunitárního práva na tuzemské právo a odchylky mezi jednotlivými legislativami. 

Výsledkem práce je popsání podmínek, posouzení nároku na vrácení daně a popsání postupu 

jednotlivých subjektů při podávání žádosti do jiných států Evropské unie. 

  

 

Anotation 
 

The bachelor‘s thesis considers harmonization of value added tax in the European 

Community. It targets the refundation of VAT. The thesis analyses influence of communitary 

law on national law and the diferences between legislations of  individual states. Issue of the 

thesis is describe conditions and examination of  the claim to refundation. It describes whole 

procedure of tax subjects in the proces of refundation from the states of European Union. 

 

 

 

Klíčová slova 
 

DPH, daň z přidané hodnoty, refundace, vrácení daně, směrnice, Evropský soudní 

dvůr, intrakomunitární plnění, komunitární právo, sazba DPH, žádost 

 

 

Key words 
 

VAT, Value Addet Tax, Refundation, Tax Refundation, Directive, The Court of 

Justice of the European Communities, Intra-Communitary Supplies, Communitary Law, VAT 

Rate, Claim 



Bibliografická citace 
 
MORAVEC, P. Postup podnikatele při žádosti o vrácení DPH ze zemí EU. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. 88 s. Vedoucí bakalářské práce JUDr. Ing. Jan 

Kopřiva. 



Čestné prohlášení 
 

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji 

samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná. Prací jsem neporušil 

autorská práva ( ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským ). 

 

 

V Brně dne 31. května 2007 



Poděkování 
 

Děkuji tímto svému vedoucímu diplomové práce, Judr. Ing. Janu Kopřivovi, za cenné 

připomínky a rady, které mi pomáhaly při přípravě a zpracování této bakalářské práce. 



1 ÚVOD..................................................................................................................... 11 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE.......................................................... 13 
2.1 PRÁVO ES........................................................................................................ 13 

2.1.1 Evropský právní řád................................................................................ 13 
2.1.2 Zásady uplatňování komunitárního práva.............................................. 14 
2.1.3 Prameny práva........................................................................................ 14 
2.1.4 Evropský soudní dvůr.............................................................................. 16 
2.1.5 Řízení o předběžné otázce....................................................................... 17 
2.1.6 Procesní postup v České republice ......................................................... 17 

2.2 ÚPRAVA DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY V EVROPSKÉM SPOLEČENSTVÍ................ 18 
2.2.1 Historie harmonizace DPH v EU ........................................................... 18 
2.2.2 Charakteristika pojmů ............................................................................ 20 
2.2.3 I. směrnice 67/227/EHS .......................................................................... 22 
2.2.4 VI. směrnice 77/388/EHS........................................................................ 23 
2.2.5 Směrnice č. 2006/112 ES ........................................................................ 25 
2.2.6 VIII. Směrnice 79/1072/EHS................................................................... 27 
2.2.7 XIII. Směrnice 79/1072/EHS................................................................... 31 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE ....................................... 33 
3.1 JUDIKÁTY EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA..................................................... 33 

3.1.1 C-302/93 Debouche ................................................................................ 33 
3.1.2 C-136/99 Société Monte Dei Paschi....................................................... 34 
3.1.3 C-361/96 Société générale...................................................................... 36 
3.1.4 C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken .................................................. 37 
3.1.5 C-185/01 Auto Lease Holland ................................................................ 39 

3.2 VRACENÍ DANĚ ČESKOU REPUBLIKOU ............................................................. 40 
3.2.1 Refundace podle 8. směrnice .................................................................. 40 
3.2.2 Refundace podle 13. směrnice ................................................................ 41 

3.3 REFUNDACE PODLE VIII.  A  XIII. DIREKTIVY VE VYBRANÝCH STÁTECH ........ 43 
3.3.1 Velká Británie ......................................................................................... 44 
3.3.2 Německo.................................................................................................. 45 
3.3.3 Slovensko ................................................................................................ 45 
3.3.4 Polsko...................................................................................................... 46 
3.3.5 Rakousko................................................................................................. 46 

4 APLIKACE POSTUPU REFUNDACE.............................................................. 47 
4.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘI POSUZOVÁNÍ NÁROKU NA VRÁCENÍ DPH............... 47 

4.1.1 Kompetentní úřady.................................................................................. 47 
4.1.2 Potřebné dokumenty ............................................................................... 47 
4.1.3 Formální obsah faktur ............................................................................ 48 
4.1.4 Rozsah žádosti......................................................................................... 48 
4.1.5 Výdaje vyloučené z refundace................................................................. 50 
4.1.6 Limitní částky za stanovené období ........................................................ 53 
4.1.7 Sazby DPH v zemích EU......................................................................... 55 

4.2 MODELOVÉ SITUACE........................................................................................ 56 
4.3 POSTUP PŘI POSUZOVÁNÍ NÁROKU NA REFUNDACI........................................... 57 

4.3.1 Stát, kde byla plnění přijata.................................................................... 57 

 9



4.3.2 Statut obchodníka ( podnikatele ) a registrace k DPH v ČR .................. 57 
4.3.3 Posouzení nároku na refundaci .............................................................. 57 
4.3.4 Rezidentství ............................................................................................. 58 
4.3.5 Uskutečněná plnění ve státě refundace................................................... 58 
4.3.6 Minimální částka a období refundace .................................................... 58 
4.3.7 Požadované dokumenty........................................................................... 58 
4.3.8 Lhůta pro odeslání žádosti...................................................................... 60 

4.4 POSTUP V PROCESU REFUNDACE V PŘÍKLADECH .............................................. 60 
4.4.1 Žádost českého podnikatele podávaná do Spolkové republiky Německo61 
4.4.2 Žádost českého podnikatele podávaná do Slovenské republiky.............. 62 
4.4.3 Žádost českého podnikatele podávaná do Velké Británie ...................... 64 
4.4.4 Žádost českého podnikatele podávaná do Itálie ..................................... 66 
4.4.5 Žádost českého podnikatele podávaná do Rakouska.............................. 67 

5 ZÁVĚR .................................................................................................................. 69 

6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY................................................................. 71 

7 SEZNAM TABULEK........................................................................................... 74 

8 SEZNAM PŘÍLOH............................................................................................... 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



1 Úvod 
 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie dochází k právním 

změnám v národním právu, které je přizpůsobováno právu Evropských společenství. 

Společný trh a volný pohyb zboží a služeb zapříčiňuje častější intrakomunitární 

obchody. Tedy obchodování subjektů z různých členských států. Při obchodování 

napříč Evropskou unií vznikají českým subjektům v této souvislosti nové problémy. 

Musí se nejen přizpůsobit úpravě daní v Evropské unii, ale mají i práva s tím spojená. 

Působení komunitárního práva je nadřazeno právním řádům jednotlivých členských 

zemí, proto je dobrá jeho detailní znalost. 

 

Tato práce je zaměřena na harmonizaci v oblasti daně z přidané hodnoty a ještě 

úžeji řeší problém vracení daně z přidané hodnoty při situacích, kdy vzniká na takové 

vrácení nárok. Podnikatelské subjekty z členských zemí Evropské unie se mohou 

ocitnout v situaci, kdy zaplatí v jiném členském státě daň z přidané hodnoty a zároveň 

jim vznikne nárok na vrácení. Tato situace může nastat v mnoha situacích jako jsou 

například pracovní cesty, účast na veletrzích a výstavách, práce na nemovitosti umístěné 

v členské zemi EU nebo při neinformování dodavatele o registraci k dani v ČR a z toho 

důvodu pořízení zboží i s daní s přidané hodnoty. 

 

Důvodem vzniku této práce bylo, že podle mého názoru je tato problematika 

poměrně nová a v praxi v ČR se podnikatelské subjekty teprve začínají s možností 

refundace seznamovat. Při seznamování se s danou problematikou bylo nutné věnovat 

pozornost úpravě refundace v Šesté směrnici respektive v nové směrnici číslo 

2006/112/ES platné od 1. 1. 2007, která harmonizuje aplikaci daně z přidané hodnoty 

v členských státech. Dále to byly Osmá směrnice, upravující vrácení daně osobám 

založeným na území Evropských společenství, a Třináctá směrnice, věnující se vrácení 

daně osobám založeným mimo Evropská společenství. V úvahu byl brán i český zákon 

o dani z přidané hodnoty. 

 

Výsledkem práce je v první části informování o základech evropského práva a 

jeho působení na legislativu České republiky. Další část se věnuje konkrétním 
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směrnicím a zákonným úpravám problematiky vrácení daně. Poslední část obsahuje 

informace z jednotlivých členských států, které jsou nezbytné pro kompletaci a úspěšné 

vyřízení refundace. Jsou zde popsány podmínky, které je potřeba posoudit a informace, 

které musí žádost o refundaci obsahovat. Dále popis některých kroků, které je nezbytné 

učinit při kompletaci žádosti. 
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2 Teoretická východiska práce 

 

2.1 Právo ES 
 

Po vstupu České republiky do Evropské unie ( dále jen EU ) nepůsobí na občany, 

společnosti a jiné subjekty pouze národní legislativa, ale i právo Evropských 

společenství ( dále jen ES ). Česká republika musí mít vlastní právní řád s tímto právem 

sjednocen a při případných kolizních situacích se mohou české subjekty dovolávat 

použití evropských právních norem. V této souvislosti se setkáváme s pojmy Evropská 

unie a Evropská společenství. Evropská společenství je společný název pro Evropské 

společenství ( dříve EHS ), Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské 

společenství uhlí a oceli. Pojem Evropská unie byl zaveden v roce 1993 při 

integraci 15 států Evropy na základě Smlouvy o Evropské unii. Právním subjektem 

je nadále pouze Evropské společenství. Evropská unie tzv. stojí na třech pilířích EU 1. 

První pilíř tvoří Evropská společenství, jehož orgány jsou Evropská komise, Evropský 

parlament a Evropský soudní dvůr ( dále jen ESD ). Druhý pilíř je tvořen společnou 

zahraniční a bezpečnostní politikou a třetí pilíř spoluprací ve vnitřních věcech a justici. 

Zatímco přijímání rozhodnutí v prvním pilíři není potřeba souhlasu všech členů, 

rozhodnutí v dalších dvou pilířích je přijímáno se souhlasem všech členů. 

 

2.1.1 Evropský právní řád 

 

V rámci Evropského společenství vytváří unijní orgány vlastní právní řád. Právo 

Evropského společenství je nazýváno právem komunitárním neboli „Acquis 

communautaire“. Komunitární právo je nadřazeno právu jednotlivých členských států. 

Právo ES je vytvářeno na základě shody jednotlivých států, přičemž tyto státy jsou 

povinny se jím řídit a aplikovat jej do vlastních legislativ a řídit se jím. 

 

 

 

                                                 
1 RAMBOUSEK, J. Nový zákon o DPH od vstupu ČR do EU. 2004. Praha: ASPI Publishing.  
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2.1.2 Zásady uplatňování komunitárního práva 

 

Ve vztahu komunitárního práva a práva jednotlivých členských států jsou 

aplikovány jisté zásady. Zásada nadřazenosti či přednosti práva ES nad právem 

národním. Tato zásada stanoví, že v případě, kdy dojde ke konfliktu mezi právem ES a 

právem národním, má přednost právo ES. Pokud je některá národní norma v rozporu 

s právem ES, právo ES je nadřazeno národní normě. Další zásadou je zásada přímé 

použitelnosti práva ES. Stanovuje možnost užití práva ES, i když právní akt není 

převzat normou národní. Zásada přímé účinnosti v případě, že ustanovení 

komunitárního práva je dostatečně určité a nepodmíněné a uplynula lhůta pro jeho 

transformaci v národním právním systému, komunitární právo uděluje subjektům 

členských států přímá práva v něm obsažená a národní soudy mají povinnost se 

komunitárním právem řídit. 2 

 

2.1.3 Prameny práva 

 

Právní základ práva ES tvoří tzv. primární a sekundární prameny práva.3 

 

Primárním pramenem je systém smluv tvořící Ústavu evropské integrace. Jde 

zejména o Smlouvu o založení evropského hospodářského společenství z roku 1957, 

která byla upravena například Smlouvou z Nice z roku 2000, Pařížskou smlouvou 

z roku 1951 o založení Evropského společenství uhlí a oceli a Římskou smlouvou o 

založení Evropského společenství pro atomovou energii z roku 1957. Primárním 

pramenem jsou dále rozuměny obecné právní zásady a judikatury Evropského soudního 

dvora. 

  

Sekundární pramen tvoří právní akty, kterými jsou nařízení, směrnice, rozhodnutí, 

stanoviska a doporučení. Přijímat tyto právní akty mohou Rada ES nebo Rada ES 

společně s Evropským parlamentem a v některých případech i Evropská komise. 

 

                                                 
2 BREJCHA, P. DPH v Evropském společenství Nový zákon o DPH platný po vstupu ČR do ES. CENTURY 
CZ. 
3 /online/ Právo Evropské unie EurLex: http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm 
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Nařízení 

Nařízení jsou právní akty, které se používají tam, kde je potřeba dosáhnout 

jednoty ve formě i obsahu zákona. Jsou obecně platné a přímo závazné. Nařízení se 

vztahují na všechny členské státy. Aniž by byli implementovány do jednotlivých 

národních právních systémů jsou součástí jejich právního řádu. V případě rozporu mají 

vždy přednost před aplikací národního práva. 

 

Směrnice 

 Těmito právními akty se zavazují členské státy provést ve svých právních řádech 

úpravy tak, aby si neodporovalo právo jednotlivých států. Směrnice stanoví k jakému 

datu je nutné tyto úpravy národního práva provést. Pokud státy implementují úpravy do 

svého právního řádu nedostatečně, nebo vůbec ne, a národní soudy rozhodují podle 

národního práva, které odporuje směrnici, má dotčený subjekt právo jednat v souladu se 

směrnicí díky zásadě její přímé účinnosti. 

 

Rozhodnutí 

 Rozhodnutí jsou taktéž právní akty. Jsou však adresována jen určitým 

subjektům, pro které jsou tyto právní akty přímo závazné v plném rozsahu. Na rozdíl od 

směrnic nemusejí být převáděny do národního práva. 

 

Stanoviska a doporučení 

 Stanoviska a doporučení nejsou na rozdíl od předchozích právně závazná. Často 

předcházejí přijetí závazného právního aktu, neboť Komise ES nejdříve tímto způsobem 

vyjádří svůj postoj k dané problematice a snaží se ji regulovat pouze doporučeními, 

která nejsou závazná. 

 

Rozhodnutí Evropského soudního dvora 

 Rozhodnutí je právně závazné a stává se pramenem komunitárního práva. Jde o 

rozhodnutí v projednávání žalob nebo žádostí o předběžnou otázku podanou národním 

soudem. V daňové oblasti se vychází zejména ze směrnic. Subjektům je zaručeno, že 

pokud stát nedostatečně realizoval danou směrnici a subjekty by tak přicházely o svá 

práva, mohou se dožadovat aplikace komunitárního práva. 
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2.1.4 Evropský soudní dvůr 

 

Evropský soudní dvůr ( dále jen ESD ) byl založen roku 1953 a sídlí 

v Lucemburku. Skládá se z  27 soudců, přičemž z každého členského státu je 

v Evropském soudním dvoře jeden soudce. Dále z 8 generálních advokátů. Soudci a 

generální advokáti jsou určeni společnou dohodou jednotlivých vlád členských států. 

Jsou určeni na šestileté funkční období s možností opakovaného jmenování. Tito 

členové jsou vybíráni z právníků, kteří splňují požadavky k výkonu nejvyšších soudních 

funkcí ve svých zemích. 

 

 Soudci soudního dvora volí předsedu, jehož funkční období je 3 roky, 

s možností opakovaného zvolení. 

 

 Generální advokáti jsou soudnímu dvoru nápomocni. Mají za úkol zpracovat 

nezávislý a nestranný posudek. Tento posudek je nazýván „stanoviskem“ generálního 

advokáta. Stanovisko není pro soudce závazné, nicméně k tomuto posudku přihlíží a 

často z něj vychází. 

 

 Soudní dvůr může zasedat v plénu, velkém senátu nebo senátu.4 Plénu jsou 

předkládány věci ve zvláštních případech a věci mimořádné důležitosti. Velký senát má 

13 soudců a zasedá na návrh členského státu nebo orgánu, který je účastníkem řízení a 

ve zvláště složitých případech. Ostatní případy jsou projednávány senátem složeným ze 

3 až 5 soudců. Předsedové senátů složených z 5 soudců jsou voleni na dobu tří let a 

předsedové senátů o 3 soudcích jsou voleni na dobu jednoho roku. 

  

ESD zajišťuje jednotný výklad evropského práva. Rozhoduje ve sporech mezi 

právními systémy členských států a právem ES, ale i ve sporech o dodržení evropského 

práva při rozhodnutí orgánu Společenství. Evropský soudní dvůr je vázán pouze 

komunitárním právem a je nejvyšší instancí práva Společenství. ESD asistuje národním 

soudům v rozhodování a zajišťuje jednotnou aplikaci komunitárního práva. Proti 

rozhodnutí ESD není přípustné odvolání. Za určitých okolností může dojít k obnově 

                                                 
4/online/ Právo Evropské unie EurLex: http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm 
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řízení, popřípadě mohou nezúčastněné a dotčené osoby podat odpor. ESD svými 

rozsudky stanovuje precedentní kontury komunitárního práva na základě své judikatury. 

Tento systém je podobný anglosaskému právnímu systému. Rozsudky Evropského 

soudního dvora jsou uveřejňovány ve Sbírce ESD – Reports of Cases. 

 

2.1.5 Řízení o předběžné otázce 

 

Národní soudy a jejich soudci mohou, a v některých případech jsou povinni, 

obrátit se na ESD s žádostí o upřesnění výkladu práva Společenství. Tím má být 

zajištěno účinné a stejnorodé uplatňování komunitárního práva a má zabránit 

rozdílnému výkladu. ESD rozhoduje o předběžné otázce na základě podání učiněného 

soudem členského státu, který projednává žalobu daňového subjektu, jež se dožaduje 

svých práv ohledně rozhodnutí nebo na základě podání Komisí vůči členskému státu, 

který neaplikoval správně nebo včas právo ES. Soudní dvůr může odpovídat 

rozsudkem, posudkem nebo odůvodněným posouzením. Národní soud je tímto 

výkladem vázán při rozhodování projednávaného případu. Jednotliví občané členských 

států nebo právnické osoby nemají možnost podávat žaloby přímo Evropskému 

soudnímu dvoru. Postupují proto podáním žaloby národnímu soudu a přes něj se mohou 

domáhat svých práv plynoucích z práva komunitárního. Pokud zjistí Komise porušování 

komunitárního práva některým ze členských států, požádá členský stát o vyjádření. 

Jestliže je vyjádření v rozporu s právem ES nebo členský stát nepodniká kroky 

k nápravě, podá Komise žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. 

 

2.1.6 Procesní postup v České republice 

 

Povinností České republiky je sloučit národní právní předpisy s právem 

Evropského společenství. V soudních sporech se bude postupovat podle právních 

předpisů České republiky, které odpovídají komunitárnímu právu nebo přímo podle 

práva komunitárního. Daňové subjekty v České republice se mohou díky zásadě přímé 

účinnosti komunitárního práva dožadovat svých práv, vyplývajících z právních aktů ES. 

V daňové oblasti lze podávat žaloby na rozpor národního zákona a znění směrnic. 
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V oblasti daně z přidané hodnoty se může jednat o rozpor zákona č. 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty a VI. směrnice 77/388/EHS, případně VIII. směrnice 79/1072/EHS. 

 

 

2.2 Úprava daně z přidané hodnoty v Evropském společenství 
 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 bylo 

nutné sjednotit tuzemskou legislativu s legislativou Evropské unie. Konkrétně bylo 

nutné zavést změny v systému uplatňování daně z přidané hodnoty ( dále jen DPH ), 

který vznikl ve vazbě na směrnice Evropského společenství. 

 

2.2.1 Historie harmonizace DPH v EU 

 

Harmonizace nepřímých daní v EU jako celku je nezbytná z důvodu správného 

fungování společného trhu. Nepřímé daně lze dělit: 

 

 všeobecné nepřímé daně, 

 selektivní nepřímé daně (akcízi).5 

 

V době podepisování Římských smluv používala daň z přidané hodnoty jako 

takovou pouze Francie. Zbylé státy používaly kaskádový systém daně z obratu. 

Rozdíl mezi daní z obratu a daní z přidané hodnoty je ten, že u daně z obratu plátce, 

který nakupuje materiál či polotovar, nemá nárok na odpočet daně, zatímco v pojetí 

daně z přidané hodnoty tuto možnost má. Hlavním nedostatkem daně z obratu byla její 

duplicitnost, která byla zavedení daně z přidané hodnoty odstraněna. 

 

Harmonizace DPH v Evropské unii nebyla jednoduchá a dodnes se řeší. Od 

podpisu První směrnice o dani z přidané hodnoty do podpisu přelomové Šesté směrnice 

uplynulo 10 let. Některé problémy se dosud nepodařilo vyřešit. Jedná se o užívání 

principu země původu namísto principu země spotřeby, který je prozatím užíván ve 

                                                 
5 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: LINDE. 2007. 
ISBN: 978-80-7201-649-5. 
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většině případů. V principu země původu je daň vybrána v zemi, ze které se komodita 

poskytuje, sazbou platnou v dané zemi. Princip země spotřeby znamená, že je daň 

vybrána v zemi, kde se nachází příjemce zdanitelného plnění. 6 

 

Harmonizace daně z přidané hodnoty měla dvě fáze. V první fázi bylo cílem 

zavést v členských zemích daň z přidané hodnoty. Státy musely nahradit své stávající 

daně z obratu. V druhé fázi ES definovala tuto daň z přidané hodnoty a harmonizovala 

legislativy včetně přiblížení sazeb daní. Evropská komise vydala v této souvislosti řadu 

směrnic. Řadové číslovky směrnic jsou součástí jejich oficiálního názvu. 

 

První směrnice č. 67/227/EHS definovala daň z přidané hodnoty jako všeobecnou 

daň ze spotřeby stanovenou procentem z ceny. Stanovila také cíl zavést tuto daň k        

1. 1. 1970. Tento termín byl následně odkládán navazujícími směrnicemi. 

 

Druhá směrnice 67/228/EHS definuje předmět daně z přidané hodnoty a základní 

pojmy jako - místo zdanitelného plnění, území státu, dodání zboží, poskytnutí služby a 

osoby podléhající dani. Druhá směrnice umožnila zavedení různých sazeb daně. 

Stanovila také zvláštní režimy pro malé podniky a zemědělce. 

 

Třetí směrnice 69/463/EHS upravovala posunutí povinnosti přijetí jednotně 

definované daně z přidané hodnoty pro Belgii do konce roku 1972. Dále byla postupně 

zavedena Čtvrtá směrnice 71/401/EHS a Pátá 72/250/EHS, která posouvala povinnost 

přijetí jednotně definované daně z přidané hodnoty Itálií do konce roku 1973. 

 

Zásadní bylo zavedení Šesté směrnice 77/388/EHS, upravující harmonizaci daně 

z přidané hodnoty v Evropském společenství. Tato směrnice nahrazovala dříve 

zavedenou druhou směrnici, která platila do roku 1977. Tato směrnice prodělala k      

31. 12. 2006, kdy byla zrušena, celkem 32 novelizací. 

 

K 1. 1. 2007 nahradila Šestou směrnici nová směrnice č. 2006/112/ES. Tato 

směrnice je vyústěním nepřehlednosti Šesté směrnice. Nová směrnice nepřináší žádné 
                                                 
6 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: LINDE. 2007. 
ISBN: 978-80-7201-649-5. 
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příliš velké změny v oblasti harmonizace a stává se novým platným dokumentem v této 

oblasti. 

 

Další dvě směrnice se věnují vrácení daně osobám povinným k dani usazeným 

v ES a osobám povinným k dani neusazeným v ES. Konkrétně jde o Osmou směrnici 

79/1072/EHS a Třináctou směrnici 86/560/EHS. 

 

Pro úplnost přehledu lze uvést některé další směrnice, věnující se oblasti daně 

z přidané hodnoty. Desátá směrnice č. 84/386/EHS se věnuje místu zdanitelného plnění 

u pronájmu movitých věcí. Směrnice č. 91/680/EHS ruší daňové hranice uvnitř 

Evropských společenství. Směrnice č. 92/77/EHS stanovuje minimální sazby DPH. 

 

V procesu harmonizace bylo nutné, aby Evropská komise věnovala pozornost 

sjednocení počtu sazeb daně a stanovení pásem, ve kterých by se měly sazby 

pohybovat. Počet sazeb byl stanoven na dvě. V roce 1989 navrhla Komise standardní 

sazbu v pásmu 14 % - 20 % a sníženou sazbu ve výši 4 % - 9 % ( určenou pro potraviny 

a hromadnou dopravu osob ). S účinností od 1. 1. 1993 byly zavedeny minimální sazby 

ve výši 15 % pro základní sazbu a 5 % pro sníženou sazbu. Směrnice dovolující státům 

přechodné období platí dodnes a 7 členských států má sazbu dosud pod 5 %. 

 

2.2.2 Charakteristika pojmů 

 

Některé pojmy jsou jak v VI. směrnici, tak v českém zákoně o dani z přidané 

hodnoty, tak ve směrnicích věnujících se vracení daně, shodné. V některých případech 

ale směrnice zavádí pojmy odlišné a je dobré jim věnovat pozornost, případně je 

porovnat s pojmy již známými z českého zákona. Jsou také pojmy, které nejsou 

zavedeny zákonem, nicméně se používají v daňové oblasti resp. v oblasti daně z přidané 

hodnoty. 

 

Osoba usazená – tento pojem zavádí například VIII. směrnice a XIII směrnice. Jedná se 

o osobu, která má v daném státě sídlo své hospodářské činnosti, stálou provozovnu, 

místo nebo bydliště, kde se obvykle zdržuje. V uvedených směrnicích je do tohoto 

 20



pojmu zahrnuta podmínka, že daná osoba nesmí dodat ve státě refundace žádné zboží 

nebo službu s výjimkou služeb uvedených v článku 1 písm. a) a b) VIII. směrnice i XIII. 

směrnice. 

 

Osoba povinná k dani – zavedena českým zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty i VI. směrnicí. Je to osoba, samostatně uskutečňující ekonomickou činnost. Je 

jí i právnická osoba, která nebyla založena za účelem dosažení zisku, ale uskutečňující 

ekonomickou činnost. 

 

Osoba podléhající dani – zavedena VI. směrnicí a definována jako jakákoliv osoba, 

která provádí samostatně na libovolném místě některou z ekonomických činností 

definovaných VI. směrnicí bez ohledu na účel nebo výsledky aktivity. 

 

Osoba registrovaná k dani – je pojem užívaný českým zákonem. Jedná se o osobu, 

která je v některém z členských států registrována k dani z přidané hodnoty. 

 

Intrakomunitární pořízení zboží – jedná se o transakci mezi dvěma osobami 

registrovanými k dani ve dvou různých členských státech ES. Zboží je pořizováno 

v členském státě ES z členského státu ES. 

 

Intrakomunitární dodání zboží – je také transakce mezi osobami registrovanými k dani 

v různých členských státech. Zatímco pořízení zboží je viděno z pohledu osoby 

nakupující, dodání zboží je posuzováno z pohledu osoby prodávající. 

 

Samovyměření daně z přidané hodnoty – tento pojem se často vyskytuje 

v problematice intrakomunitárních obchodů. Pojmem samovyměření DPH je označena 

situace, kdy osoba registrovaná k dani v jednom členském státě pořizuje zboží nebo 

službu z jiného členského státu a je povinna přiznat DPH na výstupu v tuzemsku. Tu je 

povinna sama vypočítat a odvést. Zároveň má možnost uplatnit si odpočet DPH 

v případě, že má nárok na odpočet DPH, takže finanční dopad je nulový. 
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Reverse charge - je princip, kdy daň na výstupu přiznává pořizovatel zboží nebo služby. 

Tento pojem souvisí se samovyměřením daně. V principu reverse charge jsou 

fakturovány ceny bez daně a daň vypočítá a doplní sám kupující po přepočtu na měnu 

ve státě, ve kterém má sídlo nebo místo podnikání. Tento systém se vztahuje na služby 

jakými jsou například poradenské služby, zpracovatelské a opravárenské služby, 

přeprava zboží a související služby, zprostředkovatelské služby, převody licencí, 

patentů, ochranných známek a podobných práv. 

 

Tuzemsko – je to území daného státu podle souvislosti v textu. Toto území je vymezeno 

v článku 299 Smlouvy o založení ES s výjimkami v článku 3 odstavec 3 VI. direktivy. 

 

Třetí země – jak ji definuje VI. směrnice je země, která není členskou zemí 

Společenství. 

 

2.2.3 I. směrnice 67/227/EHS 

 

První směrnice 67/227/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních 

předpisů členských států týkajících se daní z obratu. Jejím cílem bylo, aby v rámci 

společného trhu s poctivou soutěží byly zrušeny vícefázové kumulativní daně a byla 

zavedena společná daň z přidané hodnoty. Dále měla za cíl dosáhnout zrušení 

zdaňování při dovozu a vracení daně při vývozu v obchodě mezi členskými státy. 

 

V článku 1 této směrnice je stanovena povinnost členských států nahradit stávající 

systém daně z obratu společným systémem daně z přidané hodnoty. Každý tehdejší 

členský stát měl povinnost zavést tento systém do 1. 1. 1970. Státy nově přistupující 

musely mít tento systém zaveden ještě před vstupem do Evropské unie. 

 

V článku 2 je definována daň z přidané hodnoty. Podle tohoto ustanovení je 

založena na zásadě, že na zboží a služby se uplatňuje daň přesně poměrně k ceně bez 

ohledu na objem plnění v předchozích procesech před stupněm, který je daní zatížen. 

Stanovuje tedy povinnost zdanit každé plnění v rámci celého procesu daní, která je 

vypočítána sazbou danou v každém státě z částky zaplacené za zboží nebo službu. 
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Takto je zatížen každý nákladový prvek. Společný systém daně z přidané hodnoty se 

uplatňuje až do stupně maloobchodu včetně. 

 

2.2.4 VI. směrnice 77/388/EHS 

 

Šestá směrnice Rady ( 77/388/EHS ) ze dne 17. května 1977. Vznikla z důvodu 

nutnosti harmonizace daně z přidané hodnoty v Evropském společenství. Zavádí 

společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně. 

 

Šestá směrnice se věnuje těmto oblastem: 

 

 předmět daně, 

 teritoriální působnost, 

 osoby povinné k dani, 

 osoby povinné platit daň, 

 povinnosti osob povinných platit daň, 

 zdanitelné transakce, 

 místo plnění zdanitelných transakcí, 

 okamžik uskutečnění zdanitelného plnění, 

 základ daně, 

 sazby daně, 

 osvobození od daně, 

 odpočet daně, 

 zvláštní režimy, 

 zjednodušené postupy, 

 ustanovení Výboru pro daň z přidané hodnoty. 

 

Vznik nároku na vrácení daně 

Nárok na vrácení daně vychází z VI. směrnice 77/388/EHS, za podmínek 

stanovených VIII. směrnicí 79/1072/EHS a XIII. směrnicí 86/560/EHS. 
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Daň z přidané hodnoty lze vrátit osobám, které byly založeny v jiném členském 

státě, než ve kterém probíhá poskytnutí služby nebo pořízení zboží. Postupuje se v 

souladu s prováděcími předpisy VIII. směrnice 79/1072/EHS. 

 

Dále se vrátí daň z přidané hodnoty osobám, které byly založeny mimo 

Společenství. Postupuje se v souladu s prováděcími předpisy XIII. směrnice 

86/560/EHS. 

 

Článek 17 

Tato ustanovení v odstavcích 3 a 4 se v VI. směrnici věnují vrácení daně osobám 

usazeným i neusazeným ve Společenství. Samy stanovují pravidla pro vrácení daně a 

zároveň odkazují na další dvě směrnice věnující se vrácení daně. Ty potom stanovují 

detailnější podmínky. 

 

Členské státy mají povinnost přiznat každé osobě, která podléhá dani, nárok na 

odpočet nebo vrácení daně. Podmínkou je, že zboží nebo služby musí být použity na 

transakce související s ekonomickou činností, uvedené v článku 4 odst. 2 VI. směrnice a 

byly uskutečněny v jiné zemi, než ve které proběhlo pořízení tohoto zboží nebo služeb a 

zároveň v této zemi vzniká u tohoto zboží nebo služeb nárok na odpočet daně z přidané 

hodnoty. 

 

V odstavci 3 písmeno b) a c)  jsou ustanovení, která řeší plnění, která jsou 

osvobozena od daně. 

 

Odstavec 4 odkazuje na již zmíněné směrnice věnující se vrácení daně a definují, 

které další osoby jsou podle těchto směrnic považovány za osoby podléhající dani. A to 

jak podle ustanovení VIII. směrnice, tak podle ustanovení XIII. směrnice. 

 

Daňový zástupce 

Pojem daňový zástupce se již v českém zákoně o dani z přidané hodnoty 

nevyskytuje. Zastupování je upraveno zákonem o správě daní a poplatků č. 337/1992 

Sb. a  VI. směrnice upravuje přímo ustanovení daňového zástupce. 
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Definován Šestou směrnicí je následovně: „Osoba, která je povinna platit daň a je 

zřízena v jednom členském státě, může v jiném státě jmenovat svého daňového zástupce 

jako osobu, která je povinna platit daň.“ 7 

 

2.2.5 Směrnice č. 2006/112 ES 

 

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému 

daně z přidané hodnoty 

 

Směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty, která byla vytvořena  

28. 11. 2006 se od 1. 1. 2007 stává nově platným a zásadním dokumentem v 

harmonizaci daně z přidané hodnoty. Šestá směrnice byla nahrazena z důvodu 

srozumitelnosti a přehlednosti. Od Šesté směrnice se věcně příliš neliší. Nová směrnice 

obsahuje však i odkazy na použitelné ustanovení První směrnice i Šesté směrnice. Tento 

nový dokument má 15 hlav a 12 příloh. Vymezuje především: 

 

 předmět daně, 

 teritoriální působnost, 

 osoby povinné k dani, 

 zdanitelné transakce, 

 místo plnění zdanitelných transakcí, 

 uskutečnění zdanitelného plnění, 

 základ daně, 

 sazby daně, 

 osvobození od daně, 

 odpočet daně, 

 osoby povinné platit daň, 

 povinnosti osob povinných platit daň, 

 zvláštní režimy, 

 zjednodušující postupy, 

                                                 
7 Šestá směrnice Rady ( 77/388/EHS ) ze dne 17. května 1977 
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 a stanovuje Výbor pro daň z přidané hodnoty. 

 

Vazba důležitých ustanovení Směrnice 2006/112/ES na VI. směrnici 

Směrnice č. 2006/112/ES v příloze XII uvádí srovnávací tabulku ustanovení. 

Uvádí zde, jak se transformovala jednotlivá ustanovení Šesté směrnice do nové 

Směrnice č. 2006/112/ES. 

 

Článek 17 Šesté směrnice důležitý v problematice refundace je v nové směrnici 

transformován do článku 170 a 171. Tyto články se zabývají pouze vrácením daně u 

osob usazených v Evropském společenství i osob neusazených v Evropském 

společenství, čímž je docílena lepší přehlednost oproti Šesté směrnici. 

 

Článek 170 přiznává nárok na vrácení daně osobám usazeným i neusazeným 

v ES a odkazuje na Osmou a Třináctou směrnici. Dále definuje na jaké účely musí být 

plnění použito. 

 

Článek 171 ve třech odstavcích řeší blíže osoby usazené respektive neusazené 

v ES, kdo je považován za osobu povinnou k dani a jaké služby může žadatel 

poskytovat ve státě refundace. 

 

Působení Směrnice Rady č. 2006/112/EC na Českou republiku 

Česká republika ( dále jen ČR ) je v tomto nově platném dokumentu v oblasti 

harmonizace DPH v EU několikrát výslovně uvedena. V ustanoveních této nové 

směrnice je ponechána členským států přistupujícím po 1. 1. 1978 možnost zvýšení 

hranice pro registraci osob povinných k dani na 35 000 EUR při kurzu platném ke dni 

přistoupení. V případě ČR k 1. 5. 2004. Dalšími ustanoveními působícími pouze na 

Českou republiku jsou články 123 a 381 upravující sníženou sazbu daně. Směrnice 

uvádí lhůty, ve kterých musí ČR novelizovat zákon a v této novele upravit použití 

snížené sazby a doplnit přílohy k zákonu. Pro renovace a opravy soukromých bytů a 

 26



obytných domů s výjimkou materiálů, které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté 

služby, je lhůta pro používání snížené sazby podle rozhodnutí Rady do 31. 12. 2010.8 

 

2.2.6 VIII. Směrnice 79/1072/EHS 

 

Následující kapitola se věnuje obsahu Osmé směrnice Rady ze dne 6. prosince 

1979 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dani z obratu – 

Úprava vrácení daně z přidané hodnoty osobám povinným k daně neusazených 

v tuzemsku ( 79/1072/EHS ). Osmá směrnice vzniká v návaznosti na Šestou směrnici, 

zejména na článek 17 odstavec 4.  

 

Důvody vzniku VIII. Směrnice 

Osmá směrnice a celý refundační systém má za úkol zabránit tomu, aby osoby  

usazené v členském státě podléhaly dvojímu zdanění. Tato situace by vznikala 

s povinností odvést daň při pořízení zboží nebo služeb v jiném členském státě, nebo 

která by byla odvedena při dovozu do jiného členského státu. Je nutné zabránit 

narušování hospodářské soutěže, které může být způsobeno rozdílnými předpisy 

členských států. Musí být zachována rovnost mezi osobami registrovanými k dani 

v různých členských státech. Úkolem je také zabránit některým formám daňových 

úniků a vyhýbání se daňové povinnosti. Jednotlivé státy mohou vrácení daně z přidané 

hodnoty vázat na splnění určitých podmínek pro osoby registrované  k dani ve státě 

mimo Společenství. Také mohou vrácení daně odmítnout. Musí však být zaručeno, že 

osoby usazené mimo společenství nebudou mít výhodnější podmínky než osoby 

z členských států. Tato směrnice stanovuje zejména povinnost sdělení rozhodnutí o 

žádosti do šesti měsíců ode dne podání žádosti a daň vrátit v téže lhůtě. Itálie má 

povinnost sdělit rozhodnutí o žádosti do jednoho roku ode den podání žádosti a lhůta 

pro vrácení daně je devět měsíců. 

 

 

 

                                                 
8 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: LINDE. 2007. 
ISBN: 978-80-7201-649-5. 
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Rozbor a obsah VIII. Směrnice 

Článek 1 se věnuje vymezení pojmu osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku. 

Rozumí se jí osoba povinná k dani ( podle čl. 4 odst.1 VI. směrnice ), která v době 

nejméně tři měsíců a nejvíce jednoho roku ( tato doba může být kratší než tři měsíce, 

pokud se vztahuje pouze na zbývající část roku ) nemá v dotyčném státě sídlo, stálou 

provozovnu ani bydliště, kde se obvykle zdržuje a zároveň nedodala zboží ani 

neposkytla služby s výjimkou služeb přepravních a služeb poradenských, reklamních, 

bankovních, zprostředkovatelských podle článku 21 bodu 1 písm. b) VI. směrnice. 

 

Článek 2 stanovuje povinnost každému členskému státu vrátit daň osobě povinné 

k dani, která není usazená v tuzemsku, ale je usazená v jiném členském státě. Avšak za 

podmínek stanovených touto směrnicí. Povinnost vrátit daň se vztahuje na daň, která 

byla vybrána z poskytnutí služby nebo dodání movité věci jinou osobou povinnou 

k dani tuzemsku. Toto zboží a služby však musí být použity pro plnění související 

s ekonomickou činností ( čl. 17 odst. 3 písm a) a b) VI. směrnice ) nebo pro služby 

uvedené ve článku 1 písm. b) této směrnice. 

 

Článek 3 určuje podmínky, které musí osoba, povinná k dani neusazená v tuzemsku 

avšak usazená v členském státě, splnit, aby získala nárok na vrácení daně. Povinnosti 

subjektu jsou následující: 

 

 podat příslušným orgánům žádost podle vzoru obsaženou v příloze A k této 

směrnici, 

 přiložit originál faktury nebo dovozního dokladu 

 přiložit potvrzení o registraci k dani z přidané hodnoty ve státě, ve kterém je 

usazena, 

 doložit písemné prohlášení, že v době, na kterou se žádost vztahuje, nedodala 

žádné zboží ani službu v tuzemsku, 

 zavázat se vrátit jakoukoli neoprávněně získanou částku. 
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Článek 4 pouze upřesňuje povinnost doložit prohlášení, že nebyla poskytnuta služba 

nebo dodáno zboží a stanovuje výjimku na služby uvedené v čl. 1 písm. a) a b) tj. 

přeprava, která je osvobozená a služby poradců, reklamní, bankovní atd. 

 

Článek 5 stanovuje důležitou podmínku a to, že nárok na vrácení daně vzniká, pouze 

pokud vzniká v zemi, která daň vrací, nárok na odpočet daně na vstupu u zboží nebo 

služby, ke kterému se refundovatelná daň vztahuje. Dále stanovuje, že se směrnice 

nevztahuje na zboží osvobozené podle čl. 15 bodu 2 VI. směrnice. Je jím zboží, které 

bylo odesláno nebo přepraveno kupujícím nezaloženým v dané zemi. 

 

Článek 6 ukládá členským státům omezení, které spočívá v tom, že členské státy 

nesmějí požadovat splnění jiných povinností, než povinností uvedených v článcích 3 a 4 

této směrnice. Výjimkou je pouze požadavek doložit, že žádost o vrácení daně je 

oprávněná. 

 

Článek 7 bod 1 se věnuje stanovení období, na které se musí vztahovat žádost o vrácení 

daně. V tomto ustanovení je uvedeno období nejméně tří měsíců nebo nejvýše jednoho 

roku, na které se musí daná žádost vztahovat. Toto období může být i kratší, pokud se 

jedná o zbytek kalendářního roku. Dále stanovuje lhůtu pro podání žádosti a to do šesti 

měsíců od konce roku, v němž vznikl nárok na vrácení daně. Tyto žádosti se podávají 

orgánům uvedeným v článku 9, tj. příslušným orgánům pro řízení o vrácení DPH. Dále 

je stanovena limitní částka na 200 evropských zúčtovacích jednotek, pokud se jedná o 

období 3 měsíců a 25 evropských zúčtovacích jednotek pokud jde o období celého 

kalendářního roku nebo zbytku kalendářního roku. Jde o minimální částky. 

  

Bod 2 stanovuje možnost členských států zaokrouhlit limitní částku nahoru nebo 

dolů o 10 %, pokud použijí evropskou zúčtovací jednotku stanovenou nařízením ze dne 

21. prosince 1977. 

  

Bod 3 upravuje postup příslušných orgánů členských států uvedených v článku 9 

pro zacházení s originály faktur. Příslušný orgán originál faktury orazítkuje a ve lhůtě 

jednoho měsíce vrátí žadateli. Toto ustanovení má zabránit tomu, aby nedocházelo 
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k situacím, kdy subjekty budou o refundaci daně žádat opakovaně. Proto je i důsledně 

vyžadován originál faktury nebo dovozního dokladu a jen ve zcela výjimečných a 

jasných případech lze uznat kopii faktury. Tuto oblast řeší rozhodnutí Evropského 

soudního dvora C-361/96 Societé générale. 

 

Bod 4 upravuje lhůty pro rozhodnutí o žádosti a pro vrácení daně. Obě lhůty jsou 6 

měsíců od podání kompletní žádosti příslušnému orgánu. Daň se vrátí žadateli ve státě 

refundace nebo ve státě, ve kterém má sídlo nebo bydliště ( ve kterém je usazen ). 

Zamítnutí žádosti o refundaci musí být odůvodněno. Proti tomuto rozhodnutí se lze 

odvolat za podmínek stanovených státem refundace pro osoby povinné k dani usazené 

v tomto státě. Při podávání opravných prostředků potom národní soudy přistupují podle 

potřeby někdy ze zákonné povinnosti k podání předběžné otázky Evropskému 

soudnímu dvoru na posouzení shody práva komunitárního s právním řádem dané země. 

  

Bod 5 řeší sankce a případy, kdy je vrácení daně dosaženo podvodem nebo na 

základě nepravdivých údajů. V takových případech začne příslušný úřad vymáhat 

neoprávněně získané částky a případné pokuty. A to neprodleně a způsobem 

stanoveným v dotyčném státě. Pokud nelze v dotyčném státě uložit správní pokutu, 

může stát refundace pozastavit danému subjektu na dobu dvou let ode dne podání 

podvodné žádosti jakékoli další vracení daně. Pokud je uložena pokuta, která nebyla 

dosud zaplacena, nevrátí se daň z přidané hodnoty do té doby, než bude správní pokuta 

uhrazena. 

 

Článek 8 dává členským státům možnost odmítnout vrácení daně osobám povinným 

k dani neusazeným ve Společenství nebo ji vázat na splnění dalších podmínek. Dále 

stanoví zásadu, že daň nelze vracet za podmínek výhodnějších než jsou podmínky 

stanovené pro osoby povinné k dani usazené ve Společenství. 

 

Článek 9 dává za povinnost státům stanovit příslušný orgán pro žádosti o vrácení daně a 

dále odkazuje na přílohu B, podle které se má stát řídit při vydání tiskopisu pro 

potvrzení o registraci osoby ve státě, ve kterém je usazena. 
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Článek 10 stanovuje do jaké doby musely členské státy implementovat znění této 

směrnice do národních předpisů. A to do 1. 1. 1981. 

 

Článek 11 uděluje výjimku Italské republice ve lhůtě článku deset do 1. 1. 1982 a ve 

lhůtě článku 7 bod 4 ze šesti na devět měsíců. 

 

Článek 12 dává za úkol Komisi předložit Radě zprávu o používání této směrnice do     

1. 1. 1991. 

 

Článek 13 upřesňuje, že tato směrnice je určena členským státům. 

 

Příloha A obsahuje vzor žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty. 

Příloha B obsahuje vzor statutu osoby povinné k dani. 

Příloha C obsahuje v bodech A až L, jaké jsou minimální informace, které musí 

poskytnout žadatel stanovenému orgánu ve státě, který je žádán o vrácení daně 

z přidané hodnoty. 

 

2.2.7 XIII. Směrnice 79/1072/EHS 

 

Následující kapitola se věnuje obsahu Třinácté směrnice Rady ze dne 17. 

listopadu 1986 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dani 

z obratu – Úprava vrácení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani 

neusazených na území Společenství ( 79/1072/EHS ). 

 

Vznik této směrnice byl nutný vzhledem k tomu, že VIII. směrnice v článku 8 

stanovuje, že vrácení daně osobám neusazeným ve Společenství může členský stát 

odmítnout nebo vázat na splnění zvláštních podmínek. Dále bylo žádoucí zajistit rozvoj 

obchodních vztahů i mimo Společenství a zabránit určitým druhům daňových úniků 

nebo vyhýbání se dani. Směrnice vzniká s ohledem na VI. směrnici, zvláště článek 17 

odst. 4. 
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Zatímco VIII. směrnice přesně vymezuje některé lhůty, limity, podmínky a 

nároky, XIII. směrnice nechává rozhodnutí o těchto věcech na členských státech. 

Stanoví jen, že podmínky pro osoby neusazené ve Společenství nesmí být výhodnější 

než podmínky pro osoby usazené ve Společenství. 

 

Ustanovení XIII. směrnice tedy říkají, že členské státy jsou povinny vrátit daň za 

stanovených podmínek. Tyto podmínky stanoví každý stát a dále stanoví lhůty pro 

jejich podání, období, na které se žádost musí vztahovat, orgány příslušné pro přijímání 

žádostí, minimální částky, o které lze žádat, a podrobnosti pro vrácení daně včetně lhůty 

pro vrácení daně. VIII. směrnice umožňuje členským státům také vrácení daně z přidané 

hodnoty odmítnout. 
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3 Analýza problému a současné situace 
 

3.1 Judikáty Evropského soudního dvora 
 

Rozsudky Evropského soudního dvora jako primární pramen evropského práva 

mají v komunitárním právu velkou důležitost. Proto je dobré věnovat jim zvláštní 

pozornost. V rámci problematiky refundace DPH bylo vyneseno několik rozhodnutí 

Evropského soudního dvora. Jedná se většinou o posouzení předběžných otázek. 

 

3.1.1 C-302/93 Debouche 

 

Následující judikát ESD se věnuje problému, kdy osoba, která není registrovaná 

k dani ve státě, ve kterém je založena, z důvodu uskutečňování osvobozených plnění 

žádá o vrácení daně stát, který tato plnění považuje za zdanitelná. 

 

Jedná se o spor belgického advokáta s holandským soudem. Pan Debouche 

v rámci poskytování svých advokátních služeb využíval automobil pronajatý od 

holandské leasingové společnosti. Leasingová společnost uplatňovala v rámci splátek 

daň z přidané hodnoty. Belgický advokát předložil holandskému finančnímu úřadu 

žádost o vrácení daně, kterou leasingové společnosti zaplatil. Belgie považuje 

poskytování advokátních služeb za plnění osvobozená. Svoji žádost doplnil potvrzením 

belgického daňového úřadu o tom, že v Belgii není považován za osobu povinnou 

k dani a to z toho důvodu, že poskytuje pouze služby osvobozené od daně. Holandský 

správce daně žádost o vrácení daně zamítnul. Pan Debouche podal žalobu 

k holandskému soudu, kde uvedl, že je osobou povinnou k dani podle článku 3 písm. b) 

VIII. směrnice a podle článku 5 má nárok na vrácení daně. Článek 5 říká, že při 

posouzení se postupuje podle právní úpravy státu, který je o refundaci žádán. Jelikož 

v Holandsku jsou advokáti považování za osoby povinné k dani, byl pan Debouche 

oprávněn k vrácení daně. 

 

Holandský soud podal k ESD předběžnou otázku k posouzení výkladu čl. 3 písm. 

b) VIII. směrnice a článku 17 odst. 2 a 3 VI. směrnice. Otázkou bylo, zda se mají tyto 
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články interpretovat v tom smyslu, že mají advokáti, jejichž služby jsou v jednom státě 

osvobozeny, nárok na vrácení daně v druhém státě. 

 

Evropský soudní dvůr vydal následující vyjádření. Podle článku 3 písm. a) má 

osoba povinná k dani povinnost přiložit k žádosti potvrzení správce daně státu, ve 

kterém má sídlo nebo bydliště, o tom, že je osobou povinnou k dani v tomto státě. Toto 

potvrzení pan Debouche nedodal a není ani chybou belgického daňového úřadu, že 

takové potvrzení osobě, která poskytuje pouze osvobozené plnění, nevydal. Osoba 

poskytující osvobozená plnění není oprávněna k odečtu daně z přidané hodnoty na 

vstupu a není ani oprávněna požadovat vrácení daně. Pokud by se postupovalo podle 

navrhovaného postupu žalobcem, byli by belgičtí právní zástupci zvýhodnění oproti 

právním zástupcům holandským. Článek 3 písm. b) má být vykládán tak, že osoba 

poskytující osvobozená plnění nemá nárok žádat po správci daně ve státě svého 

sídla nebo bydliště potvrzení o registraci a nemá tudíž ani nárok na vrácení daně 

z přidané hodnoty z jiného členského státu. 

 

3.1.2 C-136/99 Société Monte Dei Paschi 

 

Judikát ESD C-136/99 se věnuje problému, kdy jsou uskutečňována plnění jak 

zdanitelná, tak osvobozená. Vysvětluje, jakým způsobem se v takovém případě vypočte 

částka refundace. 

 

Případ se týkal společnosti Société Monte Dei Paschi, která měla sídlo v Itálii a 

Francie. Italská společnost si zřídila ve Francii reprezentační kancelář a francouzského 

správce daně zažádala o refundaci daně z přidané hodnoty zaplacenou v rámci výdajů 

učiněných ve Francii na zřízení reprezentační kanceláře. Tato žádost byla v souladu 

s francouzskou legislativou. Francouzský správce daně tuto žádost zamítl 

s odůvodněním, že společnosti Société Monte Dei Paschi vznikla ve Francii stálá 

provozovna. 

 

Správce daně podal kasační stížnost a národní soud požádal ESD o posouzení 

předběžné otázky. Tato otázka se týkala článků 2 a 5 VIII. směrnice. A zněla: „ zda je 
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osoba povinná k dani se sídlem v jednom členském státě, ve kterém tato osoba poskytuje 

pouze částečně plnění podléhající DPH s nárokem na odpočet, oprávněna k vrácení 

pouze části daně, jenž hradí s ohledem na zboží a služby jí použité k uskutečňování 

plnění ve státě svého sídla, jenž podléhají DPH pouze částečně? V případě, že ano, jak 

má být stanovena výše takto refundovatelné daně?“ 9 

 

Soud uvedl, že dle VI. směrnice je cílem VIII. směrnice stanovit detailní postupy 

pro refundaci DPH. Podle VIII. směrnice je nárok na vrácení tak, jak je vymezen ve 

článku 5, posuzován podle státu, který je o refundaci žádán. V úvahu je bráno dřívější 

rozhodnutí Evropského soudního dvora 302/93 Debouche, kde je vymezen vztah mezi 

právem na odpočet DPH ve státě, kde má subjekt sídlo a právem na odpočet resp. 

právem na refundaci ve státě, který je o refundaci žádán. Výsledkem je rozhodnutí, že 

pokud nemá osoba povinná k dani právo na odpočet daně ve státě svého sídla, není ani 

oprávněna žádat o refundaci daně ve státě, ve kterém vynaložila výdaje a zaplatila daň 

z přidané hodnoty. Osoba, která uskutečňuje plnění osvobozená bez nároku na odpočet i 

osvobozená s nárokem na odpočet, má nárok na refundaci daně pouze částečný. Výši a 

výpočet tohoto nároku stanovuje článek 19 VI. směrnice. Výklad uvedených skutečností 

by měl být následující – pokud osoba vynakládá výdaje v jiném státě, než je její sídlo a 

takto nakoupené zboží nebo služby použije ve státě svého sídla na plnění osvobozená i 

na plnění podléhající dani, má nárok na částečnou refundaci. Dále je nutné zkoumat zda 

plnění, která byla zahrnuta do plnění podléhajících dani, umožňují odpočet i ve státě, 

který je žádán o refundaci daně. Pokud by tomu tak nebylo, je nutné tato plnění 

vyjmout. Evropský soudní dvůr také stanovil výklad článku 5 VIII. směrnice. Výdaje, 

které mají být vzaty v úvahu jsou ty, které umožňují právo odpočtu ve státě refundace. 

Refundovatelná částka je potom stanovena s ohledem na takovéto výdaje. Na námitku 

Francie, že daný stát nemá dostatečný přístup k nutným informacím, a proto nemůže 

stanovit částku refundace, uvedl Evropský soudní dvůr, že VI. směrnice nespecifikuje 

všechny informace, které stát k refundaci potřebuje, nicméně má stát povinnost 

refundovat daň z přidané hodnoty při splnění podmínek daných VIII. směrnicí. Dále 

uvádí, že má stát možnost požadovat podle článku 6 VIII. směrnice doplnění informací 

k důvodu vrácení daně. Závěr ESD je tedy, že osoba povinná k dani, která použila 

                                                 
9 BREJCHA, P. Judikatura Soudního dvora ES v oblasti DPH. Praha. Century. 2006 
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zboží a služby na plnění osvobozená i plnění s nárokem na odpočet, má nárok na 

částečné vrácení daně s tím, že je nutné přihlédnout k výdajům, které stát 

refundace neumožňuje odečíst na vstupu a vyjmout je z výpočtu refundovatelné 

částky. 

 

3.1.3 C-361/96 Société générale 

 

Následující judikát Evropského soudního dvora se věnuje případu, kdy byla 

k žádosti přiložena kopie faktury. Důvod přiložení pouze kopie byl ten, že originál byl 

ztracen bez zapříčinění subjektu žádajícího o refundaci. 

 

Případ se týkal francouzské společnosti Société générale, která měla obchodní 

styky s německou společností Union Deutsche. Jelikož francouzská společnost ukončila 

obchodování s touto společností, zavázala se vyplatit společnosti Union Deutsche 

finanční vyrovnání včetně německé daně z přidané hodnoty. O tuto zaplacenou daň 

následně zažádala německého správce daně a k žádosti přiložila kopii faktury. Originál 

faktury byl ztracen při poštovním doručování právnímu zástupci společnosti, který 

zajišťoval refundaci daně. Německý správce daně refundaci zamítl s odůvodněním, že 

žádost neobsahovala originální fakturu, tak jak stanovuje VIII. direktiva. 

 

Národním soudem byla položena ESD předběžná otázka, zda VIII. směrnice 

zamezuje státům možnost legislativně si upravit situaci, že osoba povinná k dani může 

dokládat k žádosti o refundaci daně duplikát faktury v případě, že ke ztracení originálu 

nedošlo zaviněním žadatele. Další část otázky se týkala principu nediskriminace a 

neutrality DPH. Otázka zněla, zda pokud má osoba povinná k dani možnost prokázat 

nárok na odečet daně duplikátem faktury v jednom členském státě, neměla by mít tuto 

možnost i ve státě jiném, aby nedocházelo k porušování zásad nediskriminace a 

neutrality? 

 

Vyjádření Evropského soudního dvora opět zopakovalo, že článek 3 VIII. 

direktivy ukládá povinnost k žádosti o refundaci doložit prvopisy faktur nebo dovozních 

dokladů. Tuto povinnost dále stanovuje článek 7 téže směrnice a příloha C, která 
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stanovuje minimální potřebné informace pro stát refundace, kde pod bodem H je 

uvedena povinnost doložit originální faktury. Je tedy zřejmé, že, pokud žádost 

neobsahuje originál faktury, není úplná. Tento princip je odlišný od principu uvedeného 

v VI. direktivě. Odlišnost principů vychází z preambule VIII. směrnice, kde se uvádí, že 

cílem směrnice je zabránit daňovým únikům a dále je nutné zabránit, aby osoba povinná 

k dani žádala o vrácení stejné daně dvakrát. Tomuto je zamezeno orazítkováním 

originálu faktury úřadem vyřizujícím refundaci. Nicméně ESD také uvedl, že článek 3 

nezamezuje vrácení daně za takových podmínek ve výjimečných případech, kdy je 

jasné, že toto plnění proběhlo, daň byla zaplacena a nehrozí, že o refundaci nebude 

žádáno opětovně. 

 

Odpověď na prvně položenou otázku tedy zněla, že VIII. směrnice nezakazuje 

členským státům, aby osoby povinné k dani se sídlem v jiném členském státě měly 

možnost prokázat nárok na refundaci daně pouze kopií faktury nebo dovozního dokladu 

v případě, že originál byl ztracen bez jejich zavinění a nehrozí podání další žádosti o 

vrácení daně z přidané hodnoty. Odpověď na druhou otázku byla, že pokud mají osoby 

registrované k dani v Německu možnost prokázat nárok na odpočet daně duplikátem 

v případě, že originál byl bez jejich zapříčinění ztracen, vyžaduje princip 

nediskriminace, aby tuto možnost měly i osoby registrované k dani v jiných členských 

státech, pokud nehrozí, že dojde k opětovným žádostem o vrácení daně. Princip 

nediskrimanace je uveden v článku 6 ES Smlouvy a je na něj odkazováno v preambuli 

VIII. direktivy. 

 

3.1.4 C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken 

 

Následující judikát řeší předběžnou otázku, zda je nárok na refundaci u částky, ve 

které dodavatel naúčtoval neoprávněně daň z přidané hodnoty. 

 

Jedná se o spor Německé společnosti Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH a 

italského ministerstva financí. Německá společnost zaplatila italské společnosti částku 

za poskytování propagačních služeb. Společnost Reemtsma zažádala italský úřad o 

vrácení daně z toho důvodu, že dotčená plnění byla poskytnuta  osobám povinným 
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k dani usazeným v jiném členském státě. V tomto případě bylo tím státem Německo. 

Italské vnitrostátní orgány tuto žádost zamítly a společnost Reemtsma napadla toto 

zamítnutí u italského soudu. Její žaloba byla zamítnuta jak v prvoinstančním řízení, tak 

v odvolacím řízení. „Důvodem bylo, že vystavené faktury byly na propagační a 

marketingové služby nepodléhající dani z přidané hodnoty z toho důvodu, že nebyla 

splněna podmínka teritoriality, protože byly poskytnuty osobě povinné k dani v jiném 

členském státě.“10 

 

Italský soud požádal Evropský soudní dvůr o posouzení následujících 

předběžných otázek. První otázka zněla, mají-li se články 2 a 5 VIII. direktivy vykládat 

tak, že pokud byla naúčtována a odvedena daň, ke které neexistovala zákonná povinnost 

a byla tedy naúčtována špatně, vzniká i tak nárok na vrácení DPH? A pokud ano, je 

vnitrostátní předpis, který z důvodu nedopočitatelnosti špatně odvedené daně takový 

nárok vylučuje, v rozporu s ustanoveními VIII. směrnice? Druhá otázka zněla, zda je 

možné odvodit ze společného systému DPH, že osobou povinnou k dani je pořizovatel 

zboží nebo příjemce služeb. Další část otázky je, zda postačuje, že příjemce služby je 

oprávněn požadovat vrácení daně z přidané hodnoty po dodavateli, který ji špatně 

naúčtoval a na daňový úřad se obrátí sám dodavatel nebo má-li mít možnost zažádat 

daňový úřad přímo pořizovatel? 

 

Evropský soudní dvůr dospěl v rámci první otázky k rozhodnutí, že jelikož 

není možné článek 17 VI. směrnice rozšířit i na daň z přidané hodnoty, která  byla 

naúčtována špatně, nelze na základě Osmé směrnice tuto daň z přidané hodnoty 

vrátit. Stejně tak výklad článků 2 a 5 VIII. směrnice má být takový, že na špatně 

naúčtovanou daň je nelze vztahovat a nevzniká tak nárok na vrácení daně z přidané 

hodnoty na základě těchto ustanovení. Společný systém DPH ale případ, kdy je omylem 

naúčtována daň z přidané hodnoty, neřeší. 

 

Odpovědí na první část druhé otázky je, že za osobu povinnou k dani z přidané 

hodnoty, kromě výjimek uvedených v článku 21 bodě 1 VI. směrnice, je považován 

jedině dodavatel. Odpovědí na druhou část druhé otázky je, že zásady neutrality, 

                                                 
10 C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken, zdroj: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs 
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nediskriminace a efektivity nebrání tomu, aby vnitrostátní předpis, tak jako 

italský předpis, dovoloval požádat o vrácení daně špatně naúčtované pouze 

dodavatele služeb. S tím že pořizovatel musí mít možnost po dodavateli požadovat 

v rámci občanskoprávního práva vydání bezdůvodného obohacení. 

 

3.1.5 C-185/01 Auto Lease Holland 

 

Toto rozhodnutí Evropského soudního dvora řeší spor, kdy jsou přijímána plnění 

leasingovým nájemcem na účet pronajímatele a pronajímatel z těchto plnění žádá o 

refundaci. 

 

Rozhodnutí v této věci se týká holandské leasingové společnosti pronajímající 

automobily osobám, které je využívaly v Německu. Tyto osoby měly speciální kartu na 

odběr pohonných hmot, které čerpaly na účet holandské společnosti. Holandská 

společnost nárokovala vrácení daně z přidané hodnoty na německém správci daně. 

Správce daně tuto žádost o vrácení daně zamítl a holandská společnost se obrátila na 

soud. 

 

Předmětem předběžné otázky bylo, zda vlastníkem dodaných pohonných hmot byla 

leasingová společnost nebo nájemce motorového vozidla. Evropský soudní dvůr 

vyjádřil názor, že jelikož leasingová společnost neměla v žádném okamžiku právo 

rozhodnout, jakým způsobem mají být pohonné hmoty využity, není tudíž ani 

jejich vlastníkem v žádném okamžiku. A to i když bylo financování pohonných hmot 

upraveno smlouvou mezi nájemcem a pronajímatelem a pohonné hmoty byly čerpány 

jménem a na náklady pronajímatele. Odpovědí na otázku tedy je, že vlastníkem 

pohonných hmot je nájemce motorového vozidla, který tyto pohonné hmoty čerpal. 11 

 

 

 

 

 

                                                 
11 /online/ Judikatura ESD: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs 
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3.2 Vracení daně Českou republikou 
 

Podle českého zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. ( dále jen ZDPH ) 

lze daň vrátit nejen podnikatelským subjektům. Zákon upravuje několika ustanoveními 

vrácení daně. Avšak důležitý pro téma této práce je § 82 ZDPH, upravující vrácení daně 

osobám registrovaným k dani v jiných členských státech. Dále pak § 83 ZDPH, věnující 

se vracení daně zahraničním osobám povinným k dani a § 84 ZDPH, zabývající se 

vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží. 

 

Se vstupem České republiky do Evropské unie se na ČR vztahuje komunitární 

právo. Z toho plyne povinnost upravit národní legislativu podle směrnic přijatých 

Evropskou radou. Celý zákon o dani z přidané hodnoty musí odpovídat Šesté směrnici 

respektive nové směrnici č. 2006/112/ES platné od 1. 1. 2007. Vracení daně potom musí 

odpovídat Osmé směrnici, pokud se jedná o osoby založené na území EU a Třinácté 

směrnici, pokud se jedná o osoby založené mimo území EU. 

 

3.2.1 Refundace podle 8. směrnice 

 

Postup pro osoby registrované k dani v jiných členských státech, které chtějí 

žádat o vrácení daně z přidané hodnoty, je z Osmé směrnice aplikován do českého 

zákona § 82 ZDPH. Jedná se o vrácení daně osobám registrovaným k dani v jiných 

členských státech. 

 

Toto ustanovení je v souladu s ustanoveními Osmé směrnice a neodchyluje se od 

nich. Toto ustanovení obsahuje odstavce o přiznání nároku jen u zboží nebo služeb, u 

kterých vzniká nárok na odpočet v České republice. Dále je stanoveno, že žádost musí 

být podána na formulářích předepsaných Ministerstvem financí a být podána na 

Finanční úřad pro Prahu 1. Dokumenty potřebné pro žádost osob registrovaných 

v jiných členských zemích jsou: doklad o prodeji vystavený plátcem, potvrzení o 

registraci v jiném členském státě a prohlášením, že subjekt neposkytl žádná plnění 

uvedená v § 66, 68, 69 a 70 s výjimkou plnění podle § 15 a § 13 odstavce 8. Žádost 
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musí být vyplněna v českém jazyce. ČR také stanovuje, jaké náležitosti musí obsahovat 

doklad o prodeji vystavený plátcem v jiném členském státě. Jsou to tyto údaje: 

 

 obchodní firma nebo jméno a příjmení dodavatele, 

 daňové identifikační číslo dodavatele, 

 obchodní firma nebo jméno a příjmení odběratele, 

 rozsah a předmět plnění, 

 evidenční číslo daňového dokladu, 

 sazbu daně, 

 základ daně, 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

 výši daně, 

 cenu včetně daně. 

 

Období, na které se musí žádost o refundaci vztahovat, je minimálně 3 měsíce a 

částka vztahující se k tomuto období je 7 000 Kč. Za období 12 měsíců je možné žádat 

o částku 1 000 Kč. Žádost musí být podána do 30. června. Musí se týkat jenom 

kalendářního roku, který předcházel roku, kdy je podávána žádost. Daň je vrácena 

nejpozději do 6 měsíců od podání kompletní žádosti. Daň je zaokrouhlena na celé 

koruny. 

 

3.2.2 Refundace podle 13. směrnice 

 

Česká republika má uzavřeny oboustranné smlouvy, týkající se daně z přidané 

hodnoty se Švýcarskem, Norskem a Moldávií. Principy uplatňování těchto 

oboustranných dohod jsou uváděny ve Finančním zpravodaji. Pro žadatele ze třetích 

zemí není nutné ustanovit daňového zástupce. Při zplnomocnění zástupce je nezbytné 

dodat na finanční úřad plnou moc v českém jazyce. Žádost musí být podána do 30. 

června. Minimální částka je shodná s částkou podle VIII. směrnice, tj. 7 000 Kč, pokud 

se žádost vztahuje k období tří měsíců, nebo 1 000 Kč, pokud se žádost vztahuje 

k období celého kalendářního roku nebo zbytku kalendářního roku. Žádost musí být 
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vyplněna v českém jazyce. Žádost musí být podepsána samotným žadatelem nebo jeho 

zástupcem. Finanční úřad pro Prahu 1 požaduje následující dokumenty: 

 

 originální faktury vztahující se k žádosti, 

 potvrzení o registraci, že je subjekt osobou registrovanou k dani z přidané 

hodnoty ve státě, kde má sídlo nebo bydliště 

 prohlášení o tom, že v ČR neprovedl žádné transakce vztahující se k dani, kromě 

transakcí fungujících na principu reverse charge. 

 

Česká republika vrátí daň z přidané hodnoty do 6 měsíců od doručení kompletní 

žádosti o refundaci. V procesu vracení daně nestanovuje ČR rozdílné podmínky pro 

podnikatele založené v EU a mimo EU. Rozdíly jsou ve výdajích vyjmutých 

z refundace. Podle XIII. směrnice pro osoby registrované k dani v zemích mimo 

Evropskou unii jsou vyjmuty z refundace následující výdaje: 

 

 osobní automobily, jejich údržba a nájem, 

 pohonné hmoty kromě motorové nafty, 

 zboží a služby pro osobní potřeby, 

 cestovné, stravné a ubytování, 

 telefonní hovory, 

 taxislužba. 

 

Výdaje které Česká republika neuzná žadateli o refundaci, který je registrován 

k dani v některé z členských zemí Evropské unie, jsou: 

 

 pohonné hmoty kromě motorové nafty, 

 zboží a služby pro osobní potřebu, 

 doprava a ubytování, 

 telefonní hovory, 

 taxislužba. 
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3.3 Refundace podle VIII.  a  XIII. direktivy ve vybraných státech 
 

V rámci sjednocení systému vracení daně z přidané hodnoty každý z členských 

států vypracoval dokument, odpovídající na zásadní otázky v problematice vracení 

daně. Povinnost stanovení těchto podmínek jim ukládá XIII. směrnice v článku 3. Tento 

dokument je vypracován předně pro vracení daně podle XIII. směrnice. Nicméně obě 

direktivy jsou v mnoha bodech shodné. XIII. směrnice stanovuje, že podmínky vracení 

daně pro osoby neusazené ve Společenství nesmí být výhodnější než pro osoby ze 

Společenství. Existující rozdíly mezi směrnicemi jsou v následující kapitole také 

zachyceny. Dokumenty řeší několik okruhů otázek. Jsou to oboustranné dohody mezi 

jednotlivými státy, ustanovování daňového zástupce, úprava vrácení daně, posouzení 

nároku, hlavní rozdíly mezi vracením daně podle VIII. směrnice týkající se refundací 

osobám usazeným ve Společenství a podle XIII. směrnice týkající se refundace osobám 

neusazeným ve společenství. 

 

Následující kapitola se věnuje nejzásadnějším z 22 zodpovídaných otázek u 

jednotlivých států. Vybrané otázky jsou: 

 

 Požaduje vaše země ustanovení daňového zástupce? 

 Pokud ano, pak za jakých předepsaných podmínek? 

 Jaká je lhůta pro podání žádosti? 

 V jakých časových intervalech lze žádat o refundaci daně? 

 Kde má možnost žadatel získat předepsané formuláře? 

 V jakém jazyce má žadatel povinnost vyplnit žádost? 

 Kdo je oprávněn k podpisu žádosti? 

 Jaké dokladové náležitosti musí žádost obsahovat? 

 V jaké lhůtě se země zavazuje vrátit daň? 

 Hlavní rozdíly v procesu vracení daně podle VIII. směrnice a podle XIII. 

směrnice? 
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Některé z otázek obsažených ve zmiňovaných dokumentech a vztahujících se 

k VIII. směrnici jsou u vybraných států vzhledem k lepší přehlednosti a větší důležitosti 

zodpovězeny v dalších kapitolách. Jsou to otázky: 

 

 Kam má být žádost podána? 

 Které výdaje jsou z refundace vyjmuty? 

 Minimální refundovatelné částky za stanovené období? 

 

3.3.1 Velká Británie 

 

Velká Británie nepožaduje ustanovení daňového zástupce. Ve věci vrácení daně 

z přidané hodnoty bude jednat s žadatelem nebo s oprávněným zástupcem ( authorized 

agent ). Zástupcem nemusí být podnik registrovaný ve Velké Británii. Pokud bude 

ustanoven oprávněný zástupce, musí žadatel k žádosti přiložit plnou moc. Žádost musí 

být podána nejpozději 6 měsíců po skončení kalendářního roku, v němž vznikl nárok na 

vrácení daně tj. do 30. června. Žádost se musí vztahovat k období ne kratšímu než 3 

měsíce a ne delšímu než 12 měsíců, přičemž může být kratší než 3 měsíce, pokud se 

jedná o zbytek kalendářního roku. Žadatel má možnost získat předepsané formuláře na 

internetových stránkách nebo poštou. Žádost musí být vyplněna v anglickém jazyce. 

Žádost je oprávněn podepisovat žadatel nebo oprávněný zástupce. Dokumenty, které je 

nezbytné přiložit k žádosti jsou – potvrzení o registraci k DPH v zemi žadatele, 

prohlášení o tom, že žadatel ve Velké Británii nedodal zboží ani službu s výjimkami 

uvedenými v VIII. a XIII. směrnici a originál faktury nebo dovozního listu. Daň 

z přidané hodnoty bude Velkou Británií vrácena do 6 měsíců od doručení úplné žádosti. 

Žádost podle VIII. směrnice může pokrývat období 12 měsíců počínaje 1. lednem, 

zatímco žádost podle XIII. směrnice se může vztahovat k období 12 měsíců počínaje 1. 

červnem. 
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3.3.2 Německo 

 

Spolková republika Německo nepožaduje při podávání žádosti ustanovení 

daňového zástupce. Žádost musí být vyhotovena a zaslána německému správci daně do 

6 měsíců od skončení kalendářního roku, ve kterém vznikl nárok na vrácení daně. 

Období, ke kterému se vrácení daně vztahuje, je 3 kalendářní měsíce nebo jeden 

kalendářní rok. Pokud se jedná o období zbytku roku, může být kratší. Minimální částka 

při tříměsíčním období je podle XIII. směrnice 500 Euro a za kalendářní rok 250 Euro. 

Žádost musí být vyplněna v německém jazyce. Žádost musí být podepsána vlastnoručně 

žadatelem. Přiloženy musejí být originály faktur. Německo neuvádí žádné rozdílné 

podmínky mezi  procesním postupem při podání žádosti podle VIII. směrnice a podle 

XIII. směrnice. Rozdílné jsou minimální refundovatelné částky. Minimální částky podle 

VIII. směrnice jsou uvedeny v tabulce v kapitole 4.3.7. 

 

3.3.3 Slovensko 

 

Slovenská republika nepožaduje ustanovení daňového zástupce. Jeho ustanovení 

je dobrovolné a vrácení daně tomuto zástupci musí být doloženo plnou mocí na 

slovenském finančním úřadě. Žádost musí být podána do šesti měsíců od konce 

kalendářního roku, v němž vznikl nárok na vrácení daně a pokud částka přesáhne za 3 

měsíce 8000 SKK, může žadatel zažádat o vrácení již po těchto 3 měsících. Minimální 

refundovatelná částka je tedy stanovena na 8000 SKK. Žádost o vrácení daně z přidané 

hodnoty musí být ve slovenštině. Oprávněn k podpisu žádosti je samotný žadatel nebo 

jeho zplnomocněný zástupce. Daň bude vrácena ve lhůtě 6 měsíců od obdržení 

kompletní žádosti. Rozdílná úprava VIII. a XIII. směrnice se týká vrácení orazítkované 

faktury zaslané žadatelem. Zatímco pod VIII. směrnicí je stanovena lhůta 30 dnů od 

doručení žádosti, pod XIII. směrnicí má Slovensko povinnost fakturu vrátit až se 

zasláním rozhodnutí o refundaci. 
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3.3.4 Polsko 

 

Polsko nestanovuje povinnost pro podnikatele, aby ustanovoval daňového 

zástupce. Žádost musí být podána do 30. června roku následujícího po roce vzniku 

nároku na refundaci. Období refundace nesmí být kratší než 3 kalendářní měsíce. 

Minimální částka pro žádost vztahující se k období tří měsíců je 200 Euro. Pokud se 

žádost vztahuje k období celého kalendářního roku, je limitní částka 25 Euro. Formuláře 

a informace o vracení daně z přidané hodnoty jsou k dispozici na stránkách polského 

ministerstva financí. Žádost by měla být vyplněna v polském jazyce. Žádost musí být 

podepsána podnikatelem žádajícím o vrácení daně. Nezbytné dokumenty jsou osvědčení 

o registraci k dani v jiné členské zemi, originály faktur nebo dovozních dokladů. Polsko 

vrátí daň ve lhůtě šesti měsíců. Nárok na refundaci vzniká žadatelům podle polské 

legislativy. Polsko nestanovuje žádné rozdíly v žádostech o vrácení daně pro 

podnikatele z členských zemí EU a pro podnikatele ze zemí mimo EU. 

 

3.3.5 Rakousko 

 

Rakousko nepožaduje po žadateli o refundaci ustanovení daňového zástupce.  

Lhůta pro podání žádosti je šest měsíců od konce roku, v němž vznikl nárok na vrácení 

daně, tj. do 30. června. Tato lhůta nesmí být překročena. Období, na které se žádost 

vztahuje si určí sám podnikatel. Tato lhůta musí být nejméně 3 po sobě jdoucí 

kalendářní měsíce ( například leden až březen ) v jednom kalendářním roce a nemůžou 

být na přelomu roku. Období může být kratší než tři měsíce, pokud se jedná o zbytek 

kalendářního roku. Minimální refundovatelná částka je 360 Euro pro období 3 měsíců. 

Pro období kalendářního roku je limitní částka 36 Euro. Informace a formuláře jsou 

k dispozici na internetových stránkách příslušného rakouského finančního úřadu. Žádost 

musí být vyplněna v němčině nebo v angličtině. Žádost musí být podepsána samotným 

žadatelem nebo jeho daňovým poradcem. Výdaje vyloučené z refundace jsou výdaje, ve 

kterých daň podle rakouského zákona není odpočitatelná na vstupu. Rakousko neuvádí 

žádné rozdíly mezi podmínkami stanovenými v XIII. směrnici a v VIII. směrnici. 
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4 Aplikace postupu refundace 
 

4.1 Důležité informace při posuzování nároku na vrácení DPH 
 

V situaci, kdy se subjekt rozhodne žádat o vrácení daně, je potřeba posoudit 

některé důležité skutečnosti. Pro celý proces rozhodování o nároku a povinnostech je 

možné použít určitý algoritmus společný pro všechny státy, z nichž lze vrácení daně 

žádat. Každý ze států má své nastavení limitů a lhůt. Na začátku je nezbytné zjištění 

veškerých dostupných informací vztahujících se k danému státu. Následující kapitoly 

jsou zaměřeny na informace k refundacím z Německa. 

 

4.1.1 Kompetentní úřady 

 

Každý stát je povinen ustanovit orgán, který vyřizuje žádosti o vrácení daně 

z přidané hodnoty. Tato povinnost vychází z článku 7 VIII. směrnice. Přehled úřadů 

v jednotlivých členských státech, jejich adresy a telefonní čísla jsou uvedeny v příloze 

číslo 1. 

 

4.1.2 Potřebné dokumenty 

 

Členské státy mají stanoveno, které dokumenty musí obsahovat kompletní žádost 

o vrácení daně. Německo požaduje tyto dokumenty: 

 

 žádost o vrácení daně, 

 seznam faktur, 

 potvrzení o registraci k dani z přidané hodnoty, 

 průvodní dopis, 

 plnou moc daňového zástupce ( pokud je ustanoven ), 

 originály faktur. 
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4.1.3 Formální obsah faktur 

 

Vzhledem k tomu, že tato část práce je koncipována v návaznosti na požadavky 

Německa při podávání žádostí o refundaci, jsou náležitosti faktury zde uvedené, také 

náležitosti povinné při žádostech podávaných k německému správci daně. Uvedené 

údaje musí obsahovat originální faktury zasílané spolu s žádostí o refundaci: 

 

 celé jméno ( firmu ) a adresu dodavatele, 

 datum fakturace, 

 číslo faktury, 

 popis plnění a částka, 

 datum dodání, pokud již proběhlo, 

 uhrazená částka s daní, 

 slevy, bonusy, hotovostní slevy pokud byly poskytnuty, 

 daň, 

 sazba daně, 

 poznámka k osvobozeným plněním. 

 

Pokud je fakturována částka nižší než 100 Euro ( částku pro doklad zjednodušený 

doklad si stanoví každý stát ) včetně daně z přidané hodnoty, postačí následující údaje: 

 

 celé jméno ( firmu ) a adresu dodavatele, 

 datum fakturace, 

 popis plnění a částka, 

 uhrazená částka s daní, 

 sazba daně, 

 poznámka k osvobozeným plněním. 

 

4.1.4 Rozsah žádosti 

 

V následující kapitole uvádím přehled podnikatelských výdajů, které mohou být 

zahrnovány do žádostí o refundaci. Jsou to příklady výdajů, ze kterých daň lze odečítat 
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na vstupu v Německu. Tyto výdaje tedy splňují podmínku uváděnou v VI. i VIII. 

směrnici: 

 

 reklamní služby, 

 letištní poplatky, 

 poplatky za auditorské služby, 

 parkovací poplatky, 

 nájem a opravy automobilů, 

 komerční vozidla, 

 konference, 

 poradenské služby, 

 hotelové ubytování, 

 vývoj a výzkum, 

 pořízení zboží, 

 pořizování vzorků, 

 pořizování softwaru, 

 pořízení nářadí a nástrojů, 

 nájem jednací místnosti, 

 lodní přeprava zboří, 

 subdodávky, 

 konzultace v oblasti daní, 

 taxislužba, 

 telefonní hovory, 

 veletrhy a výstavy, 

 náklady na údržbu, 

 průzkum trhu, 

 marketingové služby, 

 jídlo, 

 stravné během pracovní cesty, 

 dálniční poplatky, 

 pronájem kanceláře, 

 doprava letadlem, 
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 doprava vlakem, 

 doprava autobusem, 

 doprava lodí. 

 

4.1.5 Výdaje vyloučené z refundace 

 

Zákony jednotlivých států mohou stanovit, za jaké zboží a služby jsou výdaje 

vyjmuty z refundace. Při nákupu tohoto zboží a služeb včetně zaplacení daně z přidané 

hodnoty v částkách za toto zboží a služby nelze podávat žádost o vrácení takto 

zaplaceného DPH. 

 

Belgie – zábava, ubytování, tabákové výrobky, alkohol, potraviny, 50 % výdajů na užití 

osobního automobilu, dary nad 10 Euro, náklady na provoz kanceláře zástupce, 

 

Česká republika – zboží a služby pro osobní spotřebu, cestovné, ubytování, stravování, 

výdaje na reprezentaci, telefonní poplatky, taxislužba, pohonné hmoty s výjimkou nafty,  

potraviny, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, 

 

Dánsko – zábava, ubytování, hotelové výdaje, nájem automobilů, náklady na provoz 

vozidel pro přepravu více než 9 osob, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, potraviny, 

výdaje průvodce cestovní kanceláře, náklady na letní domy majitelů společnosti a 

zaměstnanců, náklady na reprezentaci, stravné, dary, 

 

Estonsko – nemovitý majetek, převod podílů, pojištění, potraviny, nápoje, tabákové 

výrobky, pohoštění, dálniční a silniční poplatky, 

 

Finsko – zábava, nájem a opravy automobilů, pohonné hmoty, stravování, převod 

podílů, pojištění, potraviny, tabákové produkty, nápoje, dary, náklady na reprezentaci, 

 

Francie a Monako – zábava, ubytování, stravování, pohonné hmoty, osobní doprava,  

kromě veřejné dopravy a dopravy zaměstnanců do práce, opravy automobilů, dary o 
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hodnotě přes 30 Euro ( včetně DPH ), dálniční poplatky, převody podílů, pojištění, 

koupě, leasing a nájem automobilů, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, 

 

Irsko – zábava, ubytování, potraviny, nájem a nákup osobních automobilů, pohonné 

hmoty, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, parkovací poplatky, jízdné v taxislužbě, 

náklady na dopravu, všechny poplatky, převody podílů, pojištění, 

 

Itálie – zábava, ubytování, stravování, nájem a nákup osobních automobilů, pohonné 

hmoty, převody podílů, pojištění, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, dálniční 

poplatky, parkovné, taxislužba, dary a náklady na reprezentaci, 50 % nákladů na 

telefonní hovory mobilním telefonem, servis osobních automobilů, 

 

Kypr – nemovitý majetek, převod podílů, pojištění, potraviny, nápoje, tabákové 

výrobky, náklady na reprezentaci, 

 

Litva – nákup, nájem a opravy automobilů ( do 9 osob včetně řidiče ), převody majetku, 

převody podílů, pojištění, taxislužba, 75 % nákladů náklady na reprezentaci a na 

pohoštění je refundovatelných ( tyto náklady jsou pro společnosti založené mimo EU 

nerefundovatelné v plné výši ), 

 

Lotyšsko – převod majetku, převod podílů, pojištění, nákup nové nemovitosti, služby 

související s budovami, rekonstrukce, renovace, tabákové výrobky, nápoje, potraviny, 

zábava, 60% nákladů na reprezentaci, 

 

Lucembursko – zábava, převod podílů, pojištění, poplatky brokerům a konzultace, 

tabákové výrobky, alkoholické nápoje, výdaje pro osobní potřebu ( účet za jídlo pro dvě 

osoby, když pouze jedna je oprávněna žádat refundaci ), dary, náklady na reprezentaci, 

80 % - 90 % nákladů na pronájem automobilu je refundovatelných, 

 

Maďarsko – nákup, leasing, nájem a opravy automobilů a motocyklů nad 125 ccm, 

benzín, parkovné, nemovitosti, převod podílů, pojištění, potraviny, nápoje, tabákové 

výrobky, stravné, taxislužba, 70 % nákladů na telefon hovory je refundovatelných, 
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Malta – převody podílů, pojišťovací služby, potraviny, tabákové výrobky, pořízení 

motorových vozidel, která jsou registrována pro transport méně než 7 lidí a které je 

užíváno pro transport vysokého managementu nebo zaměstnanců, 

 

Nizozemí – zábava, ubytování, stravování, dary, soukromé výdaje, tabákové výrobky, 

alkoholické nápoje, potraviny, převod podílů, pojištění, 84 % nákladů na nájem 

automobilu je refundovatelných, 

 

Německo – ubytování, stravování, 50 % nákladů na užití osobního automobilu, který 

není používán výlučně pro podnikatelské účely, 80 % výdajů na pracovní pohoštění, 

cestovné a stravné zaměstnanců, výdaje na reprezentaci, dary o částce převyšující 35 

Euro, náklady za stěhování kvůli změně bytu, převody majetku a podílů, pojištění, 

 

Polsko – nákup, provoz a opravy automobilů, převod podílů, pojištění, jídlo, nápoje, 

tabákové výrobky, hotelové ubytování, stravné,  

 

Portugalsko – zábava, ubytování, tabákové výrobky, alkohol, potraviny, benzín, luxusní 

zboží, převody podílů, pojištění, nápoje, parkovné, opravy automobilů, nájem 

automobilů, dary, 50 % nákladů na naftu, silniční poplatky, 

 

Rakousko – nákup a nájem automobilů a motocyklů, pohonné hmoty, zábava, 

ubytování, parkovné, dálniční poplatky, opravy automobilů, tabákové výrobky, nápoje, 

potraviny, náklady na cestování, 

Pokud jde o služební cesty, je daň refundovatelná. U obchodních obědů je daň taktéž 

refundovatelná. Náklady na stravné jsou limitovány 2,40 € na den. 

 

Řecko – zábava, ubytování, tabákové výrobky, stravování, nájem a opravy automobilů, 

pohonné hmoty, převody podílů, pojištění, převody půdy a majetku, dary, cestovné, 

taxislužba, parkovné, náklady na reprezentaci, 
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Slovensko – nájem automobilu, autodoplňky jako jsou centrální zamykání, elektronické 

stahování oken, klimatizace, rádio a CD přehrávač, dále občerstvení a zábava, tabákové 

výrobky, alkoholické nápoje, 

 

Slovinsko – nemovitý majetek, převod podílů, pojištění, potraviny, nápoje, tabákové 

výrobky, nákup, leasing, nájem a provoz automobilů, motocyklů a lodí, náklady na 

reprezentaci a dary, pohoštění, zábava, benzín, 

 

Španělsko – zábava, ubytování, tabákové výrobky, stravování, nájem a opravy 

automobilů, pohonné hmoty, převody podílů, pojištění, převody půdy a nemovitostí, 50 

% nákladů na nájem automobilu,  

 

Švédsko – zábava, ubytování, doprava, nájem automobilů, 50 % nákladů na užití 

osobního automobilu, který je výlučně používán pro podnikatelské účely, tabákové 

výrobky, alkoholické nápoje, převody podílů, pojištění, převody půdy a nemovitostí, 

 

Velká Británie – zábava, ubytování, použité zboží, soukromé výdaje, 50 % nákladů na 

nájem automobilů, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, převody podílů, pojištění, 

převody majetku, dary klientům a obchodním partnerům ze země žadatele, zdravotní 

péče, nákup automobilu, stravování ( u zaměstnanců je možné žádat o refundaci ). 

 

4.1.6 Limitní částky za stanovené období 

 

Členské státy mohou stanovit minimální částky, které budou vracet. Tyto částky 

jsou stanoveny pro období tří měsíců nebo dvanácti měsíců včetně zbytku kalendářního 

roku. V Osmé směrnici jsou stanoveny limity pro tyto minimální částky. Tyto limity 

nesmí členské státy překročit. Podle Třinácté směrnice nejsou limitní částky stanoveny 

a státy mohou částky pro podnikatele z EU a mimo EU stanovit rozdílně. Následující 

tabulka ukazuje minimální částky za stanovené období, které jsou stanoveny podle 

Osmé směrnice pro osoby založené na území EU. 
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tabulka 1 - přehled minimálních refundovatelných částek v zemích EU12 

Členský stát Období kalendářního roku nebo 

zbytku roku 

Období nejméně 3 kalendářních

 měsíců 

Belgie € 25 € 200 

Bulharsko BGN 50 BGN 400 

Česká republika CZK 1 000 CZK 7 000 

Dánsko DKK 200 DKK 1 500 

Estonsko EEK 400 EEK 3 000 

Finsko € 25 € 200 

Francie € 25 € 200 

Irsko € 25 € 200 

Itálie € 25 € 200 

Kypr € 25, 52 € 204,18 

Lucembursko € 25 € 200 

Litva Litas 100 Litas 700 

Lotyšsko LVL 20 LVL 135 

Maďarsko € 25 (HUF 7 000) € 200 (HUF 51 000) 

Malta MTL 10 MTL 80 

Německo € 25 € 200 

Nizozemí € 25 € 200 

Polsko € 25 € 200 

Portugalsko € 19, 95 € 159,62 

Rakousko € 36 € 360 

Rumunsko RON 25 RON 200 

Řecko € 25 € 200 

Slovensko SKK 1 000 SKK 8 000 

Slovinsko SIT 12 000 SIT 50 000 

Španělsko € 25,34 € 201,34 

Švédsko SEK 250 SEK 2 000 

                                                 
12 zdroj: VAT in the European Community - 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/8th_Directive_refund_table.pdf,  DATEV. 
Input tax refund. 
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Velká Británie GBP 16 GBP 130 

 

 

4.1.7 Sazby DPH v zemích EU 

 

Každý členský stát má možnost stanovit své sazby daně, přičemž musí 

respektovat nařízení stanovená Šestou směrnicí o minimální výši snížené i základní 

sazby daně. Následující tabulka je přehledem sazeb v členských zemích Evropské unie. 

 

tabulka 2 - Přehled sazeb DPH v členských zemích EU (stav k 1.1.2007) 13 

Členský stát Super snížená 

sazba 

Snížená sazba Základní sazba Parkovací 

sazba 

Belgie - 6 21 12 

Bulharsko - 7 20 - 

Česká republika - 5 19 - 

Dánsko - - 25 - 

Estonsko - 5 18 - 

Finsko - 8/17 22 - 

Francie 2,1 5,5 19,6 - 

Irsko 4,4 13,5 21 13,5 

Itálie 4 10 20 - 

Kypr - 5/8 15 - 

Lucembursko 3 6 15 12 

Litva - 5/9 18 - 

Lotyšsko - 5 18 - 

Maďarsko - 5 20 - 

Malta - 5 18 - 

Německo - 7 19 - 

Nizozemí - 6 19 - 

                                                 
13 zdroj: European Commission Taxation and Customs Union – VAT Rates Applied in the Member States 
of the European Community, DOC / 2108 / 2007 - EN 
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Polsko 3 7 22 - 

Portugalsko - 5/12 21 - 

Rakousko - 10 20 12 

Rumunsko - 9 19 - 

Řecko 4,5 9 19 - 

Slovensko - 10 19 - 

Slovinsko - 8,5 20 - 

Španělsko 4 7 16 - 

Švédsko - 6/12 25 - 

Velká Británie - 5 17,5 - 

 

 

4.2 Modelové situace 
 

Následující kapitola se věnuje situacím při intrakomunitárních plněních, kdy 

vzniká nárok na vrácení daně z přidané hodnoty. Je to situace, kdy je zaplacena daň a 

podle komunitárního práva respektive podle práva národního vznikne nárok na vrácení 

daně: 

 

 dovoz zboží, 

 práce na nemovitosti, 

 situace, kdy osoba registrovaná v ČR neinformovala dodavatele zboží nebo 

služeb o registraci v členské zemi EU a dodavatel vystavil fakturu s daní, která 

byla zaplacena, 

 nákupy zboží a služeb uvedených v kapitole 4.3.4, 

 nákupy v maloobchodech, kdy nelze dokázat použití zboží v jiném členském 

státě. 
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4.3 Postup při posuzování nároku na refundaci 
 

Celý proces, kdy osoba podnikající v České republice obchoduje se zahraničními 

osobami, tj. jak osobami z členských zemí Evropské unie, tak s osobami mimo 

Evropskou unii, se dá popsat od vzniku nároku na vrácení daně, až po odeslání žádosti, 

pozitivní rozhodnutí zahraničního správce daně a úspěšné vrácení částky žádané daně. 

 

4.3.1 Stát, kde byla plnění přijata 

 

V počátku celého procesu je důležité vzít v úvahu, který stát bude žádán o 

refundaci daně z přidané hodnoty. Tato skutečnost ovlivňuje mnoho podmínek pro 

žádost. V této fázi se zjišťují skutečnosti o úpravě podmínek daného státu. Je nutné 

zjišťovat, který orgán státní správy je kompetentní k příjímání žádostí a podobně. 

 

4.3.2 Statut obchodníka ( podnikatele ) a registrace k DPH v ČR 

 

Státy mají ve svých národních zákonech upravenu oblast podnikání. Za 

obchodníka respektive podnikatele státy nepovažují doktory, dentisty, banky, 

pojišťovny, vládní úřady a státní instituce. Dále se posuzuje zda je subjekt registrován 

k dani a kde. 

 

4.3.3 Posouzení nároku na refundaci 

 

Velmi podstatné je ověřit si, zdali stát refundace považuje dané uskutečněné 

plnění za zdanitelné plnění. Pro posouzení nároku na vrácení je podstatné posuzovat jak 

nárok na odpočet ve státě, ve kterém je subjekt založen, tak nárok na odpočet ve státě, 

který je o refundaci žádán. Je nutné věnovat pozornost také plněním osvobozeným a 

případně částku refundace snížit poměrně metodikou uvedenou v VI. směrnici. Této 

problematice se věnuje judikát Evropského soudního dvora C – 136 / 99 Société Monte 

Dei Paschi. 
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4.3.4 Rezidentství 

 

Pokud je žadatel osobou povinnou k dani ze zemí Evropské unie a žádá členský 

stát o refundaci, řídí se XIII. směrnicí respektive úpravou daného státu, který přijal 

ustanovení zmiňované směrnice do své legislativy. Při žádostech o refundaci je 

podstatné, zdali je žadatel rezidentem státu refundace či nikoliv. Pokud by byl 

rezidentem nebo měl stálou provozovnu ve státě refundace, nárok by zanikl. 

 

4.3.5 Uskutečněná plnění ve státě refundace 

 

Důležité je, aby žadateli nevznikla daňová povinnost ve státě refundace. Žadatel 

tedy nesmí v zemi refundace dodat žádné zboží ani služby, kromě výjimek uvedených 

ve směrnicích a kromě zboží a služeb, u kterých je uplatňován princip reverse-charge. 

 

4.3.6 Minimální částka a období refundace 

 

Pokud by subjektu již vznikl nárok na vrácení daně, kterou zaplatil v jiném 

členském státě a splnil by i další stanovené podmínky, je nutné posoudit, jakou částku 

refunduje a zdali má nárok na refundaci již po třech měsících nebo zdali musí čekat a 

žádat vrácení daně až za celých 12 měsíců, aby splnil minimální částku pro refundaci. 

 

4.3.7 Požadované dokumenty 

 

Směrnice upravují, které dokumenty jsou členské státy oprávněny požadovat po 

žadatelích. Množství přikládaných dokumentů se může lišit a závisí také na podmínce 

stanovení si daňového zástupce či nikoli. 

 

Následným krokem je samotné kompletování dokumentů a jejich příprava 

k odeslání. Prvním dokumentem, kterému by měla být věnována pozornost je osvědčení 

o registraci k DPH ( VAT registration certificate ). Pro český subjekt se jedná o 

osvědčení o registraci v České republice, které mu vystaví místně příslušný finanční 

úřad. Osvědčení o registraci je na formuláři, který vydává každý jednotlivý stát. 

 58



Formulář může být upraven státem nebo může být použit formulář předepsaný VIII. 

směrnicí. Tento formulář je přílohou této směrnice. Finanční úřad respektive registrační 

oddělení finančního úřadu potvrdí žadateli osvědčení o registraci na základě písemné 

žádosti. Potvrzení osvědčení konkrétně finanční úřad v Boskovicích potvrdil a odeslal 

po osobním doručení na registrační oddělení během dvou dnů. 

 

Dalšími dokumenty jsou samotná žádost o vrácení daně ( application form ) 

z přidané hodnoty. Vyplnění žádosti a údaje v ní obsažené jsou podrobněji rozebrány 

v následující kapitole. Jde pouze o údaje o samotném žadateli a o plnění, které přijal. 

Problémem by mohlo být vyplnění žádosti v jazyce, ve kterém to požaduje stát 

refundace. 

 

K samotné žádosti se většinou přikládá průvodní dopis ( covering letter ), který 

shrnuje celou žádost a je přehledem o přiložených dokumentech. 

 

Podstatnou součást žádosti tvoří přehled faktur ( invoice listing ). Na tomto 

přehledu je souhrn všech faktur za všechna přijatá plnění během období, na které se 

žádost vztahuje. Na konci každého souhrnu faktur je suma částek všech faktur. 

 

Nezbytné pro celou žádost je přiložení originálů faktur nebo dovozních 

dokladů ( original invoices ). Lze říci, že je nezbytné přikládat originály a nikoliv 

kopie. Nicméně rozhodnutí Evropského soudního dvora C-361/96 Société générale 

připouští, že stát může ve výjimečných případech dovolit, aby přijaté plnění bylo 

prokázáno kopií faktury nebo dovozního dokladu. Je nutné věnovat pozornost tomu, 

jaké náležitosti faktury požaduje stát refundace. Státy mají stanoveny částky faktur, pro 

které postačují pouze zjednodušené údaje. 

 

V případě, že státy požadují nebo připouštějí ustanovení daňového zástupce,         

( oprávněného zástupce, daňového poradce apod. ) je další přílohou žádosti plná moc 

daňového zástupce ( power of attorney ). 
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4.3.8 Lhůta pro odeslání žádosti 

 

Kompletní žádost je poté odeslána kompetentnímu daňovému orgánu ve státě 

refundace. Žádost musí být odeslána nejpozději do šesti měsíců od konce roku, v němž 

vznikl nárok na refundaci. Státy respektive správní orgány států často přijímají i žádosti 

odeslané po této lhůtě. 

 

Státy mají povinnost podle VIII. směrnice vrátit nárokovatelnou daň do 6 měsíců 

od obdržení kompletní žádosti. V případě nedodržení této lhůty má subjekt nárok podat 

stížnost Evropské komisi v Bruselu nebo národnímu soudu. 

 

Částka je vrácena v měně Euro na účet žadatele nebo jeho daňového zástupce. 

Částka je snížena o bankovní a jiné poplatky spojené s převodem. 

 

 

4.4 Postup v procesu refundace v příkladech 
 

Algoritmus celého procesu žádání o vrácení daně z přidané hodnoty lze shrnout do 

několika kroků: 

 

 vznik nároku na refundaci tj. platba DPH v členské zemi EU za zboží a 

služby, u kterých vzniká nárok na vrácení daně, 

 posouzení nároku na refundaci ( postup posuzování je detailně popsán 

v předchozí kapitole), 

 kompletace a kontrola dokumentů přikládaných k žádosti, 

 zažádaní o potvrzení o registraci k DPH v ČR u místně příslušného správce 

daně ( možný vzor žádosti je přiložen v příloze č. 2 ), 

 odeslání žádosti, 

 inkaso žádané částky snížené o poplatky na bankovní účet. 
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4.4.1 Žádost českého podnikatele podávaná do Spolkové republiky 

Německo 

 

Podnikatel P. K. působící v České republice v Boskovicích zabývající se 

maloobchodním prodejem komponentů k osobním počítačům, se rozhodl z důvodu 

lepších podmínek a cen nakoupit několik kusů zboží v Německu. Vzhledem k tomu, že 

německému prodejci neposkytnul své DIČ, byla mu fakturována cena včetně daně 

z přidané hodnoty. Jedná se o 4 menší dodávky komponentů v průběhu měsíců února až 

června. Faktury byly na částky :  

 

 € 178,50 ( z toho 19 % DPH  € 28,50) s dnem vystavení 20. 2. 2007, 

 € 273,70 ( 19 %  DPH  € 43,70 ) dne 15. 3. 2007, 

 € 101,15 ( 19 %  DPH € 16,15 ) dne 2. 5. 2007, 

 € 357 (  19 %  DPH € 57 ) dne 8. 6. 2007. 

 

Vzhledem k tomu, že Německo má lhůtu pro vrácení za období 3 měsíců 

stanovenu na € 200 a suma DPH ze všech čtyř dodávek ( tj. € 145,35 ) nepřesáhla 

stanovený limit, musí český podnikatel počkat ( pokud nepřijme další plnění ) s žádostí 

o vrácení daně až po skončení kalendářního roku 2007. 

 

Dále je nutné analyzovat splnění všech nutných podmínek k refundaci částky 

z Německa. Analýzu lze provést podle naznačeného postupu v minulých kapitolách. 

 

Analýza nároku na refundaci: 

 

Refundovatelná částka 

Vzhledem k tomu, že bylo pořizováno zboží, použité na plnění s nárokem na odpočet 

lze refundovat plnou částku 145, 35 Euro. 

 

Stát 

Německo 
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Statut 

Podnikatel – plátce DPH v ČR 

 

Nárok 

Nárok na odpočet nakoupeného zboží má podnikatel v České republice i v Německu. 

 

Rezidentství 

Subjekt není rezidentem Německa. Zároveň je rezidentem členského státu ( ČR ). 

 

Plnění ve státě refundace 

Podnikatel nedodal v Německu žádné zboží a neposkytl žádnou službu. 

 

Z provedené analýzy vyplývá, že podnikatel má nárok na vrácení DPH. 

Dalšími kroky procesu bude žádost o potvrzení, že je podnikatel registrován k DPH 

v ČR a kompletace všech potřebných dokumentů. Vyplněnou žádost se všemi 

dokumenty uvádím v příloze číslo 3. 

 

4.4.2 Žádost českého podnikatele podávaná do Slovenské republiky 

 

Podnikatel K.M. s místem podnikání v Brně má ve Slovenské republice ( dále 

jen SR ) nemovitost, kterou užívá k podnikání. Osoba registrovaná k dani v SR provedla 

opravu střechy dané nemovitosti a další menší opravy. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

práce na nemovitosti, je místem plnění Slovensko. Nemovitost využívá podnikatel i 

k plněním, která  jsou bez nároku na odpočet. Vyfakturováno a zaplaceno bylo: 

 

 142 800 SKK  ( 19% DPH 22 800 SKK ) vystavení faktury dne 2. 1. 2007, 

  11 900 SKK ( 19% DPH 1 900 SKK ) vystavení faktury dne 10. 2. 2007, 

  47 600 SKK ( 19% DPH 7 600 SKK ) vystavení faktury dne 18. 4. 2007, 

 při pracovních cestách čerpal v měsíci lednu a únoru pohonné hmoty v SR          

a během prvního čtvrtletí roku 2007 činí celková částka za pohonné hmoty 17 

850 SKK ( 19% DPH 2 850 SKK ). 
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Analýza nároku na refundaci: 

 

Refundovatelná částka 

Limit pro refundaci za období 3 měsíců je v SR 10 000 SKK. Tato částka byla 

překročena již při prvním plnění a vznikal by tedy nárok na refundaci již za měsíce 

leden až březen. Podnikatel však plánoval menší opravu nemovitosti v měsíci dubnu, 

jejíž částka by limit 10 000 nepřekročila. Refundaci tedy provedl až po obdržení třetí 

faktury za opravu nemovitosti. 

 

Částka musí být přepočtena podle článku 19 VI. směrnice z toho důvodu, že 

plnění, ze kterých je daň refundována, jsou použita na plnění bez nároku na odpočet i na 

plnění s nárokem na odpočet. Všechna plnění jsou refundovatelná. 

 

Koeficient podle článku 19 VI. směrnice vypočtený: 

 v čitateli je celková výše obratu vztahujícího se k transakcím, u kterých je daň 

odpočitatelná, bez daně a 

 ve jmenovateli je obrat uvedený v čitateli a transakce, u nichž není daň 

odpočitatelná, 

činí 0,85. 

 

Částka je tedy vypočtena:  

 

22 800 x 0,85 = 19 380 

1 900 x 0,85 = 1 615 

7 600 x 0,85 =  6 460 

2 850 x 0,85 =  2 423 

 

35 150 x 0,85 = 29 878 SKK 

 

Stát 

Slovensko 
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Statut 

Podnikatel – plátce DPH v ČR 

 

Nárok 

Nárok na odpočet nakoupených služeb má podnikatel v České republice i v SR. 

 

Rezidentství 

Subjekt není rezidentem Slovenska ani mu nevznikla stálá provozovna. Zároveň je 

rezidentem členského státu EU ( ČR ). 

 

Plnění ve státě refundace 

Podnikatel nedodal v SR žádné zboží a neposkytl žádnou službu. 

 

Z provedené analýzy vyplývá, že podnikatel má nárok na vrácení DPH ve výši 

částky vynásobené koeficientem vypočteným podle článku 19 VI. směrnice. Dalšími 

kroky procesu bude žádost o potvrzení, že je podnikatel registrován k DPH v ČR a 

kompletace všech potřebných dokumentů. Podnikatel ustanovil v SR daňového 

zástupce, proto je součástí žádosti i plná moc daňového zástupce.  Vyplněnou žádost se 

všemi dokumenty uvádím v příloze číslo 4. 

 

4.4.3 Žádost českého podnikatele podávaná do Velké Británie 

 

Podnikatel J. M. působící ve Znojmě a zabývající se v ČR marketingovým 

poradenstvím získal klientelu i ve Velké Británii. Při cestách za svými klienty a 

obchodními partnery během měsíců ledna až června v roce 2007 nakupoval ve VB 

následující zboží a služby: 

 

 nákup pohonných hmot v celkové částce 123,38 GBP ( 17,5 %DPH 

18,38 GBP ), 

 pronájem vozidla ve Velké Británii 70,5 GBP ( 17,5 %DPH 10,5 GBP ), 

 ubytování v hotelu 100 GBP ( 17,5 %DPH 17,5 GBP ), 
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 dary obchodním partnerům z Velké Británie 20 GBP ( 17,5 %DPH 23,5 

GBP ), 

 průzkum trhu 150 GBP ( 17,5 %DPH 35 GBP ). 

 

Analýza nároku na refundaci: 

 

Refundovatelná částka 

Částky za nákup pohonných hmot, ubytování v hotelu během pracovní cesty a za 

průzkum trhu jsou plně refundovatelné a tvoří částku 70,88 GBP. Pronájem vozidla je 

refundovatelný pouze z 50 %. Refundovatelná částka je 5,25 GBP. Dary obchodním 

partnerům se sídlem nebo místem podnikání ve Velké Británii jsou nerefundovatelné. 

 Celková částka refundace je  76,13 GBP. 

Tato částka je refundovatelná pouze za období 12 kalendářních měsíců. Pokud tedy 

nepřijme podnikatel další plnění, může podat žádost až k 1. 1. 2008. 

 

Stát 

Velká Británie 

 

Statut 

Podnikatel – plátce DPH v ČR 

 

Nárok 

Nárok na odpočet nakoupeného zboží má podnikatel v České republice i ve Velké 

Británii. 

 

Rezidentství 

Subjekt není rezidentem Velké Británie ani mu nevznikla stálá provozovna. Zároveň je 

rezidentem členského státu EU ( ČR ). 

 

Plnění ve státě refundace 

Podnikatel ve Velké Británii poskytoval během celého prvního čtvrtletí roku 

2007 poradenské služby. 
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Vzhledem k tomu, že článek 1 VIII. směrnice stanovuje, že žadatel o refundaci 

nesmí ve státě refundace za dané období poskytnout zboží ani službu s výjimkou 

uvedenou pod písmenem b) služby, u kterých vzniká povinnost přiznat daň pouze 

příjemci služby, není poskytnutí poradenských služeb v rozporu s článkem 1 VIII. 

směrnice. 

 

Z provedené analýzy vyplývá, že podnikatel má nárok na vrácení DPH pouze 

u některých výdajů. Dalšími kroky procesu bude žádost o potvrzení, že je podnikatel 

registrován k DPH v ČR a kompletace všech potřebných dokumentů. Vyplněnou žádost 

se všemi dokumenty uvádím v příloze číslo 5. 

 

4.4.4 Žádost českého podnikatele podávaná do Itálie 

 

Podnikatel, zabývající se maloobchodním prodejem obkladů a dlažeb, se 

zúčastnil veletrhů a výstav v Itálii. Během cesty do Itálie zaplatil následující výdaje: 

 

 Dálniční poplatek € 150, 

 Nákup materiálu k podnikatelským účelům využitý na veletrzích v částce 

€ 20 000 ( DPH ). 

 

Analýza nároku na refundaci: 

 

Refundovatelná částka 

 Dálniční a silniční poplatky nelze v Itálii refundovat 

 Částka za nákup materiálu je refundovatelná 

 

Stát refundace 

Itálie 

 

Statut 

Podnikatel – plátce DPH v ČR 
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Nárok 

Nárok na odpočet nakoupeného zboží má podnikatel v České republice i v Itálii. 

 

Rezidentství 

Subjekt není rezidentem Itálie. Zároveň je rezidentem členského státu ( ČR ). 

 

Plnění ve státě refundace 

Podnikatel v souvislosti s veletrhy uzavřel v Itálii kontrakt za 50 000 Euro a provedl 

několik menších dodávek v celkové částce 8 000 Euro. 

 

Z provedené analýzy vyplývá, že podnikatel nemá nárok na vrácení DPH 

z toho důvodu, že v období refundace dodal zboží ve státě refundace, což je 

v rozporu z článkem 1 VIII. směrnice. 

 

4.4.5 Žádost českého podnikatele podávaná do Rakouska 

 

Podnikatel S. K. s místem podnikání v Mikulově a podnikající podle zvláštních 

právních předpisů jako daňový poradce, podnikl během roku 2006 dvě služební cesty do 

Slovinska. Cestou přes Rakousko uhradil následující náklady: 

 

 Dálniční poplatek € 50, 

 Jeden nákup pohonných hmot na čerpacích stanicích v Rakousku 

v hodnotě € 35. 

 

Analýza nároku na refundaci: 

 

Refundovatelná částka 

 Dálniční a silniční poplatky nelze v Rakousku refundovat 

 Částka 35 Euro nepřesahuje nejnižší limit refundace stanovený Rakouskem, 

tudíž částka není refundovatelná 

 

Stát refundace 
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Rakousko 

 

Statut 

Podnikatel – plátce DPH v ČR 

 

Nárok 

Nárok na odpočet nakoupeného zboží má podnikatel v České republice i v Rakousku. 

 

Rezidentství 

Subjekt není rezidentem Rakouska a zároveň je rezidentem členského státu EU               

( ČR ). 

 

Plnění ve státě refundace 

Podnikatel v Rakousku neposkytl žádnou službu ani nedodal zboží. 

 

Z provedené analýzy vyplývá, že podnikatel nemá nárok na vrácení DPH z toho 

důvodu, že částka refundace nepřekračuje nejnižší stanovený limit pro refundaci. 
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5 Závěr 
 

Cílem práce bylo seznámení se s fungováním evropského práva v oblasti daně 

z přidané hodnoty a jeho historickým vývojem, analyzování současné úpravy a 

rozhodnutí Evropského soudního dvora a stanovení jednotného postupu v procesu 

žádosti o vrácení DPH z některého z členských států Evropské unie. Důvodem             

ke zpracování problému refundace daně z přidané hodnoty z členských států bylo to, že 

tato problematika  v podobě, kterou má dnes, je nová a s častějšími intrakomunitárními 

obchody bude častěji využívána.  

 

Úkolem bylo stanovit přehledný postup pro posuzování nároku na refundaci a 

zpracování přehledů informací potřebných pro úspěšné podání žádosti o refundaci. Na 

základě prostudování souvisejících směrnic a rozhodnutí Evropského soudního dvora 

jsem se zabýval úpravami refundace v jednotlivých členských státech a to jak úpravami 

vracení daně osobám z členských států EU, tak osobám ze států mimo EU. V celém 

procesu od vzniku nároku po úspěšné rozhodnutí o vrácení daně je možné narazit na 

několik problémů a překážek. Osmá směrnice zabývající se vracením DPH osobám 

z členských zemí EU stanovuje několik podmínek, které musí žadatel splňovat. 

V mnoha bodech odkazuje na Šestou směrnici, která byla nejdůležitější v harmonizaci 

DPH v EU do 31. 12. 2006. Šestá směrnice byla k 1. 1. 2007 nahrazena směrnicí č. 

2006/112/ES, která však nepřináší v oblasti DPH žádné přelomové změny. Bylo mnoho 

směrnic vydaných v celé historii procesu harmonizace daně z přidané hodnoty, který 

začal nahrazením daně z obratu daní z přidané hodnoty. Proto byla v této práci 

věnována kapitola historii vývoje harmonizace DPH v Evropské unii a jednotlivým 

směrnicím vydaným v této souvislosti, které více či méně působí na úpravu daně 

z přidané hodnoty dodnes. Pozornost je věnována také judikátům Evropského soudního 

dvora. Jelikož jsou rozhodnutí ESD závazná a stávají se pramenem práva, je nutné se 

s nimi obeznámit. V problematice refundací jsou pokládány ESD národními soudy 

předběžné otázky na výklad článků daných směrnic. V nových rozhodnutích je často 

odkazováno na dřívější rozhodnutí Evropského soudního dvora. 
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Tato studie může sloužit všem podnikatelům i společnostem z České republiky, 

kteří mají obchodní styky se zahraničím. Ke vzniku refundovatelné částky může 

docházet při dovozu zboží, pracovních cestách, při pořizování zboží přímo v některém 

z členských států nebo při přijetí plnění v souvislosti s vlastní nemovitostí užívanou      

k podnikání a umístěnou v zahraničí. V některých situacích se nemusí jednat                    

o zanedbatelné částky, proto je dobré věnovat problematice refundace pozornost. 

V současnosti se problematikou vrácení daně zabývá několik poradenských společností 

a daňových poradců. Začínají vznikat podpůrné softwarové prostředky pro kompletaci 

žádostí. Nicméně povědomí širší veřejnosti není příliš velké a navíc je stále mnoho 

informací k této problematice, které nejsou dostupné v českém jazyce. Velmi dobrým 

informačním zdrojem v této souvislosti je portál Evropské unie, který poskytuje jasné 

informace a odkazy na důležité právní normy evropského práva, které jsou k dispozici 

v českém jazyce. 

 

Výstupem práce je vytvoření analýzy nároku na refundaci. Tato analýza spolu 

s posouzením dalších podmínek členských států informuje o tom, zda může být 

refundace uskutečněna. Pokud žádné skutečnosti nebrání vrácení DPH, je nutné věnovat 

pozornost informacím o formální stránce vrácení daně v každém státě. Po vyplnění 

žádosti o vrácení daně, průvodního dopisu, seznamu faktur případně plné moci 

daňového zástupce a přiložení originálů faktur, stát refundace vydá kladné rozhodnutí   

o vrácení daně a daň vrátí na účet žadatele případně daňového zástupce. 

 

 Vzhledem k tomu, že harmonizaci nepřímých daní a obzvláště dani z přidané 

hodnoty se přikládá velká důležitost, dochází v této souvislosti k velmi častým 

novelizacím a úpravám. Proto je nutné věnovat pozornost aktuálním informacím. 

V souvislosti s refundací DPH je dobré sledovat změny v nastavení podmínek 

jednotlivých států, jako jsou například limitní částky pro refundaci za dané období, 

sazby v jednotlivých zemích apod. Aktuálnost informací hraje velmi důležitou roli. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

PŘEHLED FINANČNÍCH ÚŘADŮ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH A JEJICH 
ADRESY: 
 

Rakousko 

Finanzamt Graz-Stadt 

Referat für ausländische Unternehmer 

Conrad von Hotzendorfstrasse 14-18 

A-8018 GRAZ 

Tel.: +43-316 88 10 

Fax: +43-316 81 76 08 

 

Belgie 

Bureau Central de TVA pour assujettis étrangers - Remboursement 

Tour Sablon - 25ème étage 

Rue J. Stevens, 7 

B-1000 BRUXELLES 

nebo 

Centraal BTW-kantoor voor buitenl. belastingplichtigen - Teruggaven 

Zaveltoren - 25ste verdieping 

J. Stevensstraat, 7 

B-1000 BRUSSEL 

Tel.: +32-2 5525977 or 5525982 

Fax: +32-2 552 5542 

 

Bulharsko 

Territorial Revenue Directorate - Sofia 

Aksakov str. 21 

BG-1000 SOFIA 

Tel.: + 35 92-9859-3843 

Fax: + 35 92-986-4810 

a.licheva@tdd22.minfin.bg 
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Kypr 

VAT Service 

Dep. of Customs and Excise 

Corner of M.Karaoli and G.Afxentiou 

1096 Nicosia 

Postal address: 

VAT Service 

1471 NICOSIA 

CYPRUS 

Tel.: +357 22601834 

Fax: +357 22660484 

operations@vat.mof.gov.cy 

 

Česká republika 

Finanční úřad pro Prahu 1 

Štěpánská 28 

CZ-112 33 PRAHA 1 

Tel.: + 420 2 2404 2153 or (1154) 

Fax: + 420 2 2404 1920 

 

Dánsko 

Told- og Skatteregion Sønderborg 

Hilmar Finsens Gade 18 

DK-6400 SØNDERBORG 

Tel.: +45-72 37 50 00 

Fax: +45-72 37 50 03 

soenderborg@toldskat.dk 

 

Estonsko 

Northern Regional Tax Center 

Endla 8 

EE-15177 TALLINN 
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The contact person is Mr Lauri Plutus 

Tel.: +372 6934194 

Fax: +372 6934111 

lauri.plutus@ma.emta.ee 

 

Finsko 

Uudenmaan verovirasto 

Yritsverotoimisto 

PL 34 

FIN-00052 VERO 

Tel.: +358 9 731 120 

Fax: +358 9 7311 4392 

 

Francie 

Direction des résidents à l'étranger et des services généraux 

Service des remboursements de TVA des assujettis étrangers 

10, Rue du Centre 

TSA 60015 

F-93465 - NOISY-LE-GRAND CEDEX 

Tel.: +33-01 57 33 84 00 

sr-tva.dresg@dgi.finances.gouv.fr 

 

Německo 

Bundeszentralamt für Steuern 

Dienstsitz Schwedt 

Passower Chaussee 3 b 

D-16303 SCHWEDT/ODER 

Tel.: +49 30 18406-0 

Fax: +49 30 18406-4722 

vorsteuerverguetung@steuerliches-info-center.de 
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Řecko 

Ministry of Finance 

14th Directorate of VAT and Indirect Taxes 

Sina 2-4 

GR-10672 ATHENS 

Tel.: +30-1 0364 72 03 

Fax: +30-1 0364 54 13 

 

Maďarsko 

APEH Észak-budapesti Igazgatósága 

Külföldiek Ügyeit Intéző Főosztály 

Postacím : 

H-1387 BUDAPEST, Pf. 45 

(http://www.apeh.hu/english/contents.htm) 

ugyfelszolgalat.apeh@matavnet.hu 

 

Irsko 

VAT Repayments (Unregistered) Section 

Office of the Accountant General 

Government Buildings 

Kilrush Road 

Ennis - County Clare 

IRELAND 

Tel.: +353-65 6841200 

Fax +353-65 6849248 

unregvat@revenue.ie 

 

Itálie 

Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara 

Team rimborsi IVA ai non residenti 

Via Rio Sparto No 21 

I-65100 PESCARA 
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Tel.: +3985 577 2359/2318/2380 

Fax: +3985 577 2325 

centrooperativo.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it 

 

Lucembursko 

Administration de l'Enregistrement et des Domaines 

Bureau d'imposition XI 

67-69, rue Verte 

BP 31 

L-2010 LUXEMBOURG 

Tel.: +352 44 905455 (Bureau XI) or 

+352 44 9051 (switchboard) 

Fax: +352 25 07 96 

lux.imp11@en.etat.lu 

 

Lotyšsko 

Valsts ienemumu dienesta Lielo nodoklu maksataju parvalde 

(Large Taxpayers Board of the State Revenue Service) 

Smilsu Street 12 

LV-1050 RIGA 

Tel.: +371 70 28 803 

 

Litva 

Vilniaus apskrities valstybine mokesciu inspekcija 

Sermukonio g. 4 

LT-2600 VILNIUS 

Tel.: +370 5 261 66 35 

Fax: +370 5 268 76 89 
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Malta 

VAT Department 

Centre Point Building, Ta’ Paris Road 

Birkirkara BKR 13 

MALTE 

Tel.: +356 21 49 47 84 or 

+356 22 79 92 30 

Fax: +356 21 49 93 65 

 

Nizozemí 

Belastingdienst Limburg/Kantoor Buitenland 

Postbus 2865 

6401 DJ Heerlen 

NEDERLAND 

Tel.: +31 45 577 95 00 

Fax: +31 45 577 96 34 

 

Polsko 

Drugi Urzad Skarbowy Warsawa – Srodmiescie 

Second Tax Office for Warsawa-Srodmiescie 

ul.Lindleya 14 

PL-02-013 WARSZAWA SRODMIESCIE 

Tel.: +48 22 6217249 

Fax: +48 22 6255006 

 

Portugalsko 

Direcção-Geral das Contribuições e Impostos 

Direccão de Serviços de Reembolsos do IVA 

Avenida João XXI 

Apartado 8220 

P-1802 LISBOA Codex 

Tel.: +351 217 610582/3/5 
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Fax: +351 21 793 8133 

 

Rumunsko 

Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti 

Str. Professor Dr. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2 

RO-020027 BUCURESTI 

Tel. : +40 21 307 57 63 

Fax : +40 21 305 70 81 

 

Slovensko 

Daňový úrad Bratislava I 

Radlinského 37 

P.O. Box 89 

SK-817 89 BRATISLAVA 15 

Tel.: +421 2 57 37 83 52 

Fax: +421 2 57 37 89 00 

du.ba1@ba.drsr.sk 

 

Slovinsko 

Davcni Urad Ljubljana, Tax Office Ljubljana 

Dunajska c.22 

SLO-1000 LJUBLJANA 

Tel.: +386 1 474 46 02 or +386 1 474 42 97 

Fax: +386 1 474 43 71 

 

Španělsko 

Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria 

Dependencia Regional de Gestión Sección de Regimenes 

Especiales 

C/. Guzmán el Bueno,139, Planta 1a 

E-28071 MADRID 
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Tel.: +34-91 582 67 39 

Fax: +34-91 582 67 57 

 

Švédsko 

Särskilda Skattekontoret 

S-77183 LUDVIKA 

Tel.: +46-240 870 00 

Fax: +46-240 103 40 

 

Velká Británie 

HM Customs & Excise - VAT Overseas Repayment Unit 

Custom House - PO Box 34 

Londonderry BT48 7AE - Northern Ireland 

UNITED KINGDOM 

Tel.: +44 (0) 2871 376200 

Fax: +44 (0) 2871 372520 

enq.oru.ni@hmce.gsi.gov.uk 
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PŘÍLOHA Č. 2  

VZOR ŽÁDOSTI O POTVRZENÍ O REGISTRACI K DPH V ČR 
( souvztažnost ke kapitole 4.6.1 ) 
 
 
Pavel Krátký 
Bílkova 32 
680 01 Boskovice 
DIČ: 8516253515 
 
 

 
Finanční úřad v Boskovicích 
17. listopadu 6 
680 01 Boskovice 
 
 

 
 

V Brně dne 22.2.2007 
 
 
 
 
Věc: Žádost o potvrzení o registraci k dani z přidané hodnoty v ČR 
 
 
Žádám o potvrzení, že pan Pavel Krátký, bytem Bílkova 32, 68001 Boskovice, DIČ: 
8516253515 je registrován k dani z přidané hodnoty v České republice. 
 
Potvrzení bude sloužit jako příloha žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty, zaplacené 
při pořízení zboží ze Spolkové republiky Německo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pavel Krátký 
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PŘÍLOHA Č. 3   

DOKUMENTY K ŽÁDOSTI O REFUNDACI PODÁVANÉ DO NĚMECKA 
 

 Žádost o vrácení DPH 

 Průvodní dopis 

 Seznam faktur 

 Potvrzení o registraci v ČR 
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PŘÍLOHA Č. 4 

DOKUMENTY K ŽÁDOSTI O REFUNDACI PODÁVANÉ DO SLOVENSKÉ 
REPUBLIKY 

 
 Žádost o vrácení DPH 

 Průvodní dopis 

 Seznam faktur ( 2 ) 

 Potvrzení o registraci v ČR 

 Plná moc pro daňového zástupce 
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PŘÍLOHA Č. 5 

DOKUMENTY K ŽÁDOSTI O REFUNDACI PODÁVANÉ DO VELKÉ 
BRITÁNIE 

 
 Žádost o vrácení DPH 

 Průvodní dopis 

 Seznam faktur 

 Potvrzení o registraci v ČR 
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PŘÍLOHA Č. 6 

VZOR ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ DPH DANÝ OSMOU SMĚRNICÍ 
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