
 

Příloha č. 1 – Klasifikace daní dle OECD 

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 mezi 1100 a 1200 

2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 

 2100 Zaměstnanci 

 2200 Zaměstnavatelé 

 2300 Samostatně výdělečná osoba nebo nezaměstnaná 

 2400 Nezařaditelné do 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 nemovitosti dědické a darovací 

  4310 Daně z nemovitostí 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 

 4600 Ostatní pravidelné daně z majetku 

5000 Daně ze zboží a služeb 

 5100 Daně z výroby, prodejů, převodů, leasingu a dodávek zboží a úpravy zboží 

  5110 Daně všeobecné 



 

   5111 Daň z přidané hodnoty 

   5112 Daně prodejní (obratové) 

   5113 Ostatní všeobecné daně ze zboží a služeb 

  5120 Daně ze speciálních 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 speciálních služeb 

   5127 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 

   5128 Ostatní daně ze speciálních zboží a služeb 

  5130 Nezařaditelné do skupin 5110 až 5120 

 5200 Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonávání určitých   

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 Nezařaditelné do skupin 5100 a 5200 

6000 Ostatní daně 

 6100 Placené výhradně podniky 

 6200 Placené jinými subjekty než podniky nebo neidentifikovatelné 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 3. vyd. Praha: Linde, a. s., 2009. s. 31, 32.  

 



 

Příloha č. 2 – Daňový systém ČR (přímé daně, nepřímé daně, ostatní příjmy 

veřejného rozpočtu) 

Přímé daně 

 daň z příjmů fyzických osob 

 daň z příjmů právnických osob 

 daň silniční 

 daň z nemovitostí 

 daň darovací 

 daň dědická 

 daň z převodu nemovitostí 

Nepřímé daně 

 daň z přidané hodnoty 

 daň z minerálních olejů       

 daň z lihu 

 daň z piva                                                        spotřební daně 

 daň z vína a meziproduktů 

 daň z tabákových výrobků 

 daň z elektřiny 

 daň z pevných paliv                                                              ekologické daně 

 daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

Ostatní příjmy veřejného rozpočtu 

 clo 

 pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stání politiku zaměstnanosti 

 pojistné na zdravotní pojištění (veřejné) 

 poplatky (soudní, správní, místní) 

 



 

Příloha č. 3 - DPH 

Daňová identifikační čísla (DIČ) používaná v jednotlivých členských zemích EU 

Členský stát Národní název DIČ Národní zkratka DIČ 

ČR Daňové identifikační číslo DIČ 

Francie Numéro d´identification á la 

taxe sur la valeur ajoutée 

N°TVA 

Litva Pridetines verte mo-kescio 

moketojo kodas 

PVM 

Německo Umsatzsteuer  

Identifikationsnummer 

USt-IdNr. 

Zdroj: ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, vlastní zpracování 

 

Zásadní předpisy v oblasti DPH 

 

 

 

Zdroj: ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 3. vyd. Praha: Linde, a. s., 2009. s. 123.  

 

Legislativa k DPH

Informace

směrnice

77/99/EHS

nařízení

1798/2003

Definice

směrnice 

67/227/EHS

směrnice

77/388/EHS

směrnice

2006/112/ES

Společný 
trh

směrnice

91/680/EHS

směrnice

2006/112/ES

Minimální 
sazby

směrnice

92/77/EHS

směrnice

2005/92/ES

směrnice

2006/112/ES



 

Příloha č. 4 – Legislativa k přímým daním 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 3. vyd. Praha: Linde, a. s., 2009. s. 86.  

 

 

 

 

 

Legislativa přímých daní

směrnice

77/799/EHS

směrnice

2004/106/ES

směrnice

90/434/EHS

směrnice

90/435/EHS

směrnice

2003/48/ES

směrnice

2003/49/ES

směrnice

2003/123/ES

směrnice

2005/19/ES

konvence

90/436/EHS



 

Příloha č. 5 – Legislativa k nepřímým daním 

 

 

 

 

Zdroj: ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 3. vyd. Praha: Linde, a. s., 2009. s. 161. 

 

 

Legislativa k akcízům

INFORMACE

směrnice

92/12/EHS

nařízení

č. 2073/2004/ES

HORIZONTÁLNÍ 
SMĚRNICE

směrnice

92/12/EHS

SMĚRNICE

směrnice

92/81/EHS

směrnice

72/464/EHS

směrnice

79/32/EHS

směrnice

95/59/ES

směrnice

92/83/EHS

SMĚRNICE O 
SAZBÁCH

směrnice

92/82/EHS

směrnice

2003/96/ES

směrnice

92/79/EHS

směrnice

92/80/EHS

směrnice

2002/10/ES

směrnice

92/84/EHS


