
SEZNAM PŘÍLOH:  

Příloha č. 1 Seznam plnění, u kterých si členské státy mohou zvolit zavedení režimu 

přenesení daňové povinnosti. 

Příloha č. 2 Seznam směrnic EU týkající se oblasti DPH. 
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Příloha č. 1 Seznam plnění, u kterých si členské státy mohou zvolit zavedení režimu 

přenesení daňové povinnosti 

 

- provedení stavebních prací, které se týkají nemovitostí i stavebních prací, které se 

považují za dodání zboží, 

- poskytnutí pracovníků na činnosti obsažené v předchozím bodě, 

- dodání nemovitosti, pokud si dodavatel zvolil možnost zdanění, 

- dodání použitého materiálu, šrotu, odpadu a další, 

- dodání zboží poskytovaného jako záruka, 

- dodání zboří po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva 

nabyvatelem, 

- dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném 

prodeji, 

- povolenky na emise skleníkových plynů, 

- dodání mobilních telefonů, 

- dodání zařízení s integrovanými obvody (např. mikroprocesory), 

- dodání plynu a elektřiny, 

- dodání certifikátů plynu a elektřiny, 

- poskytování telekomunikačních služeb, 

- dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, 

- dodání obilovin, technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, 

- dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů. 
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Příloha č. 2  Seznam směrnic EU týkající se oblasti DPH 

 

1. Směrnice 67/227/EHS, směrnice zdůvodňující potřebu zavedení DPH jako daně ze 

spotřeby. 

2. Druhá směrnice 67/228/EHS, vymezení předmětu daně a další základní pojmy. 

3. Šestá směrnice 77/388/EC, stanovení jednotného systému DPH pro všechny členské 

státy tehdejší EU. 

4. Směrnice 91/680/EHS, zrušení daňových hranic uvnitř EU. 

5. Směrnice 92/77/EHS, stanovení minimální sazby daně z přidané hodnoty. 

6. Směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, kterou se mění 

šestá směrnice. 

7. Směrnice 2006/69/ES, kterou se mění Směrnice 77/388/EHS, co se týče opatření, 

která máji zjednodušit a zpřehlednit postup vyměřování DPH a nápomoci v boji proti 

daňovým únikům a podvodům spojených s daní s přidané hodnoty. 

8. Směrnice 2006/138/ES stanovuje dobu použitelnosti úpravy daně z přidané hodnoty 

uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky 

poskytované služby.  

9. Směrnice 2007/75/ES, pojednává o sazbách DPH. 

10. Směrnice 2008/8/ES, stanovuje princip zdanění služeb.  

11. Směrnice 2008/9/ES, prováděcí pravidla pro vrácení daně osobám povinným k dani 

neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě. 

12. Směrnice 2008/117/ES, kterou se mění Směrnice za účelem boje proti daňovým 

únikům spojeným s plněním uvnitř EU. 

13. Směrnice 2009/47/ES (zabývá se sníženými sazbami DPH). 

14. Směrnice 2009/69/ES, změna společného systému DPH, pokud jde o daňové úniky 

spojené s dovozem.  

15. Směrnice 2009/162/EU, změna některých ustanovení týkajících se Směrnice.  

16. Směrnice 2010/23/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému 

daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu 

přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým 

rizikem podvodů. 

17. Směrnice 2010/45/EU, kterou se mění základní Směrnice, pokud jde o pravidla 

fakturace. 

18. Směrnice 2010/88/EU, stanovuje minimální výši základní sazby daně. 
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19. Směrnice 2013/42/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému 

daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům 

v oblasti DPH. 

20. Směrnice 2013/43/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/EU o společném systému 

daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu 

přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí 

některých služeb s vysokým rizikem podvodů.1 

 

 

 

                                                 
1 Více dle Evropská Komise (2014f). 


