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Přílohy 

Příloha č. 1: DPH v zemích EU 

 

Stát   Základní sazba DPH (%)   Snížená sazba DPH (%) 

 

Belgie    21       6 / 12 

Bulharsko   20       9 

Česká republika  20       14 

Dánsko    25       - 

Estonsko   20       9 

Finsko    23       9 / 13 

Francie    19,6       5,5 / 7 

Itálie    21       10 

Irsko    23       9 / 13,5 

Kypr    15       5 / 8 

Lucembursko   15       6 / 12 

Litva    21       5 / 9 

Lotyšsko   22       12 

Maďarsko   27       5 / 18 

Malta    18       5 / 7 

Německo   19       7 

Nizozemsko   19       6 

Polsko    23       5 / 8 

Portugalsko   23       6 / 13 

Rakousko   20       10 

Rumunsko   24       5 / 9 

Řecko    23       6,5 / 13 

Slovensko   20       10 

Slovinsko   20       8,5 

Španělsko   18       8 

Švédsko   25       6 / 12 

Velká Británie   20       5 

 

Zdroj: EUROPA.EU 

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rate

s/vat_rates_en.pdf), vlastní úprava 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf


 

Příloha č. 2: Systém VIES 

 

Ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES 

Zde si můžete si ověřit platnost daňového identifikačního čísla (DIČ) přiděleného pro účely DPH v 

nějakém členském státě EU. Ověření DIČ lze provést výběrem příslušného členského státu, který 

DIČ pro účely DPH vydal a vložením ověřovaného DIČ. 

Členský 

stát 

                                                        

 

 
DIČ --

 

 

Členský 

stát 

žadatele 

                                                        

 

 
DIČ  

 

 

Overit
 

 Zdroj: EUROPA.EU (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/) 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
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Příloha č. 3: Sazby jednotlivých spotřebních daní 

 

Sazby daně z minerálních olejů 

Kód 

nomenklatury 
Text Sazba daně 

2710 

  

motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné 

hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s 

obsahem olova 

do 0,013 g/l včetně 

12 840Kč/1000 l 

motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné 

hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s 

obsahem olova nad 0,013 g/l 

13 710 Kč/1000 l 

Střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. 

b) 
10 950Kč/1000 l 

těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) 472 Kč/t 

odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) 660 Kč/1000 l 

2711 

  

  

zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e) 3 933 Kč/t 

zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f) 0 Kč/t 

zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g) 1 290 Kč/t 

 

Sazby daně z lihu  

Kód 

nomenklatury 
Text Sazba daně 

2207 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem 

nomenklatury 2207 

28 500 Kč/hl 

etanolu 

2208 

  

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem 

nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z pěstitelského 

pálení 

28 500 Kč/hl 

etanolu 

líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení
49)

 
14 300 Kč/hl 

etanolu 

ostatní líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy 

nomenklatury 

28 500 Kč/hl 

etanolu 
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Sazby a výpočet daně z piva 

Kód 

nomenklatury 

Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny 

Základní 

sazba 

Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary 

Velikostní skupina podle výroby v hl. ročně 

do 10 000 

včetně 

nad 10 000 

do 50 000 

včetně 

nad 50 000 

do 100 000 

včetně 

nad 100 000 

do 150 000 

včetně 

nad 150 000 

do 200 000 

včetně 

2203, 2206 32,00 Kč 16,00 Kč 19,20 Kč 22,40 Kč 25,60 Kč 28,80 Kč 

 

Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků 

Text Sazba daně 

Procentní 

část 
Pevná část Minimální 

cigarety 28 % 

  

  

  

1,07 Kč/kus celkem 

nejméně však 

2,01 Kč/kus 

  

  

  

doutníky, 

cigarillos 

1,15 Kč/kus 

tabák 

ke kouření 

1 340,00Kč/kg 

ostatní 

tabák 

1 340,00Kč/kg 

 

Zdroj: Celní správa ČR (http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx
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Příloha č. 4: Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (Kapitola 2, 

daňová ustanovení) 

 

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 jiným výrobkům. 

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 navrácení 

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 stanovené 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 navracení daní při vývozu do jiných členských států s výjimkou daně 

z obratu, spotřebních a ostatních nepřímých daní, jakož i vyrovnávací poplatky při dovozu 
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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 týkající 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. 

Zdroj: EUR-LEX.EUROPA.EU (http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm) 

 

http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm

