
Příloha I 

 

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství 

(výňatek) 

Kapitola 2 

 

Daňová ustanovení 

 

Článek 95 

Členské státy nepodrobí přímo ani nepřímo výrobky jiných členských států 

jakémukoli vyššímu vnitrostátnímu zdanění než je to, jemuž jsou přímo 

nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky domácí. Členské státy 

nepodrobí dále výrobky jiných členských států vnitrostátnímu zdanění, 

které by poskytovalo nepřímou ochranu jiných výrobků. Členské státy 

zruší nebo upraví nejpozději na začátku druhé etapy předpisy, které platí 

ke dni vstupu této smlouvy v platnost a která jsou v rozporu s výše 

uvedenými pravidly. 

 

Článek 96 

Pokud jsou výrobky vyvezeny na území některého členského státu, nesmí 

být navracení vnitrostátních daní vyšší než vnitrostátní daně, kterým byly 

výrobky přímo nebo nepřímo podrobeny. 

 

Článek 97 

Členské státy, jež vybírají daň z obratu podle kumulativního systému v 

několika fázích, mohou u vnitrostátních daní na dovezené výrobky nebo u 

navracení daní poskytovaných za vyvezené výrobky stanovit průměrné 

sazby pro určité výrobky nebo skupiny výrobků za předpokladu, že tím 

nebudou porušeny zásady stavené v článcích 95 a 96. Pokud tyto 

průměrné sazby nejsou v souladu s výše uvedenými zásadami, vydá 

Komise potřebné směrnice nebo rozhodnutí určená tomuto státu. 

 



Článek 98 

Osvobození od daně a navrácení daní při vývozu do jiných členských států 

s výjimkou daně z obratu, spotřebních a ostatních nepřímých daní, jakož i 

vyrovnávací poplatky při dovozu z členských států jsou přípustné pouze 

tehdy, pokud zamýšlená opatření na omezenou dobu předem schválila 

Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou. 

 

Článek 99 

Komise zváží, jakým způsobem by mohly být zákony různých členských 

států týkajících se daně z obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých 

daní, včetně vyrovnávacích opatření uplatňovaných v souvislosti s 

obchodováním mezi členskými státy, harmonizovány v zájmu společného 

trhu. Komise předloží návrhy Radě, která rozhoduje jednomyslně, aniž 

jsou dotčena ustanovení článků 100 a 101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha II 

 

Pro účely statistického zpracování, zejm. pokud se týká příjmů veřejných 

rozpočtů, je důležitá klasifikace daní OECD. Tato klasifikace třídí daně do 

šesti hlavních skupin a dále do podrobnějších podskupin. Klasifikace 

OECD, která je stále v širším měřítku používána i v České republice, je 

následující:  

1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

  1100 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od 

jednotlivců 

    1110 Z příjmů a ze zisků 

    1120 Z kapitálových výnosů 

  1200 Daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů od 

společností 

    1210 Z příjmů a ze zisků 

    1220 Z kapitálových výnosů 

  1300 Položky, které nelze jednoznačně zařadit pod 1100 

a 1200 

2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 

  2100 Zaměstnanci 

  2200 Zaměstnavatelé 

  2300 Samostatně výdělečná osoba nebo nezaměstnaná osoba 

  2400 Položky, které nelze jednoznačně zařadit pod 2100, 

2200 a 2300 

3000 Daně z mezd a pracovních sil 

4000 Daně majetkové 

  4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku 

    4110 Domácnosti 

    4120 Ostatní 



  4200 Pravidelné daně z čistého jmění 

    4210 Jednotlivci 

    4220 Společnosti 

  4300 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 

    4310 Daně z pozůstalosti a dědické 

    4320 Daně darovací 

  4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí 

  4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku 

    4510 Z čistého jmění 

    4520 Ostatní nepravidelné 

    4530 Ostatní pravidelné daně z majetku 

5000 Daně ze zboží a služeb 

  5100 Daně z výroby, prodejů, převodu, pronájmu a dodávek 

zboží a poskytování služeb 

    5110 Daně všeobecné 

      5111 Daň z přidané hodnoty 

      5112 Daně prodejní (obratové) 

      5113 Ostatní všeobecné daně ze zboží a služeb 

    5120 Daně ze specifických zboží a služeb 

      5121 Spotřební daně 

      5122 Zisky z fiskálních monopolů 

      5123 Cla a dovozní daně 

      5124 Vývozní daně 

      5125 Daně z investičního zboží 

      5126 Daně ze specifických služeb 

      5127 Ostatní daně z mezinárodního obchodu 

a transakcí 

      5128 Ostatní daně ze specifických zboží a služeb 



    5130 Daně nezařaditelné do skupin 5110 a 5120 

  5200 Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo 

vykonávání činností 

    5210 Pravidelné daně 

      5211 Placené domácnostmi z motorových vozidel 

      5212 Placené ostatními subjekty z motorových vozidel 

      5213 Ostatní pravidelné daně 

    5220 Nepravidelné daně 

  5300 Daně nezařaditelné do skupin 5100 a 5200 

6000 Ostatní daně 

  6100 Placené výhradně podniky 

  6200 Placené jinými subjekty než podniky, nebo neiden- 

tifikovatelné 

 

 


