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Příloha č. 1. Vývoj inkasa DPH v letech 1993 až 2011  

 

 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. MFČR:Vývoj inkasa vybraných daní v ČR 

v letech 1993-2011[online]. [cit. 1. 3. 2012]. Dostupné z: 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/13879.html?year=0
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Příloha č. 2. Přechod zemí od daně z obratu k dani z přidané hodnoty 

ROK STÁT POZNÁMKA 

1967 
Francie  Přizpůsobení první a druhé směrnici. 

Dánsko Přechod proběhl před vstupem do EU. 

1968 Německo -II- 

1969 Nizozemsko -II- 

1970 Lucembursko -II- 

1971 Belgie -II- 

1972 Irsko -II- 

1973 Itálie -II- 

Velká Británie -II- 

1986 Španělsko -II- 

Portugalsko -II- 

1987 Řecko -II- 

1995 Rakousko Země systém daně z přidané hodnoty používala 

ještě před vstupem do EU. Po vstupu do EU musel 

být systém DPH uveden do souladu s Šestou 

směrnicí. 

Finsko 

Švédsko 

2004 
Česká republika 

Země systém daně z přidané hodnoty používala 

ještě před vstupem do EU. Po vstupu do EU musel 

být systém DPH uveden do souladu s Šestou 

směrnicí. 

Slovenská republika 

Maďarsko 

Polsko 

Slovinsko 

2008 Rumunsko 
Země systém daně z přidané hodnoty používala 

ještě před vstupem do EU. Po vstupu do EU musel 

být systém DPH uveden do souladu s Šestou 

směrnicí. 

Bulharsko 

 

Převzato z: NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 3.vyd. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. s. 44. ISBN 978-80-7357-695-0.
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Příloha č. 3. Soupis směrnic, které doplňovaly Šestou směrnic 

SMĚRNICE Č.  POPIS 

79/1072/EHS Upravuje vrácení DPH osobám povinným 
k dani, neusazeným v tuzemsku. 

78/583/EHS Prodlužuje konečný termín implementace 
Šesté směrnice do 1. 1. 1979. 

80/368/EHS Vyjímá zámořské državy Francie 
z působnosti Šesté směrnice. 

83/181/EHS Vymezuje osvobození některých druhů 
zboží od DPH při konečném dovozu. 

83/648/EHS Prodlužuje termín Řecku pro implementaci 
Šesté směrnice až do 1. 1. 1987. 

84/386/EHS Mění Šestou směrnici v oblasti uplatnění 
DPH u nájmů movitého hmotného 
majetku. 

85/346/EHS Dočasné přemístění zboží do jiného 
členského státu vyjímá ze zdanění. 

85/434/EHS Vymezuje osvobození některých druhů zboží 
od DPH u konečného dovozu. 

86/560/EHS Upravuje vrácení DPH osobám povinným 
k dani, neusazeným na území 
společenství. 

88/331/EHS Vymezuje osvobození některých druhů zboží 
od DPH při konečném dovozu. 

89/219/EHS Vymezuje osvobození některých druhů zboží 
od DPH při konečném dovozu. 

89/465/EHS Ruší přechodné období poskytované 
členským státům v čl. 28 Šesté směrnice. 

91/680/EHS Mění ustanovení Šesté směrnice 
s ohledem na zrušení fiskálních hranic. 

92/77/EHS Upravuje minimální sazbu daně. 

92/111/EHS Přijatá s ohledem na zjednodušení 
společného systému DPH. 

93/329/EHS Úmluva o dočasném použití jako celním 
režimu. 

94/4/ES Zvyšuje úroveň úlev pro cestující ze třetích 
zemí a limity nezdanitelných nákupů při 
cestování uvnitř Společenství. 

94/5/ES Obsahuje zvláštní úpravy vztahující se na 
použité zboží, umělecká díla, sběratelské 
předměty a starožitnosti. 

94/76/ES Zavádí přechodná opatření pro nově 
vstupující státy - Rakousko, Finsko, Švédsko. 

95/7/ES Zavádí nová zjednodušení pro DPH v oblasti 
působnosti určitých osvobození od daně a 
praktické podrobnosti jejich uplatňování. 

96/42/ES Umožňuje dočasně uplatňovat sníženou 
sazbu daně na dodání zemědělských 
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produktů z oblasti zahradnictví a na palivové 
dřevo.  

96/95/ES Prodlužuje platnost minimálních sazeb 
daně zakotvených ve směrnici č. 
92/77/EHS do 31. 12. 1998. 

98/80/ES Zavádí zvláštní režim pro investiční zlato. 

1999/49/ES Prodlužuje platnost minimálních sazeb 
daně zakotvených ve 92/77/EHS do 31. 12. 
2000. 

1999/59/ES Upravuje DPH v případě telekomunikačních 
služeb. 

1999/85/ES Zavádí možnost pokusného uplatnění 
snížené sazby DPH na služby s vysokým 
podílem lidské práce. 

2000/17/ES Zavádí přechodná ustanovení pro Rakousko 
a Portugalsko. 

2000/65/ES Mění Šestou směrnici v otázce určování 
daňového dlužníka u DPH. 

2001/4/ES Prodlužuje platnost minimálních sazeb 
daně zakotvených ve směrnici č. 
92/77/EHS do 31. 12. 2005. 

2001/115/ES Mění Šestou směrnici s cílem zjednodušit, 
modernizovat a harmonizovat podmínky pro 
fakturaci ve vztahu k DPH. 

2002/38/ES Dočasně mění Šestou směrnici v oblasti 
DPH uplatňované na služby rozhlasového 
a televizního vysílání a na určité služby 
poskytované v elektronické formě. 

2002/93/ES Prodlužuje možnost uplatnění snížené 
sazby DPH uplatňované na služby 
s vysokým podílem lidské práce zavedené 
ve směrnici č.1999/85/ES.  

2003/92/ES  Stanovuje pravidla pro určení místa dodání u 
plynu a elektrické energie. 

2004/7/ES Mění Šestou směrnici v oblasti přijímání 
výjimek ze společného systému DPH. 

2004/15/ES Rozšiřuje možnost aplikovat sníženou 
sazbu daně na služby s vysokým podílem 
lidské práce. 

2004/66/ES Mění Šestou směrnici z důvodu rozšíření 
společenství o 10 nových zemí. 

2005/92/ES Mění Šestou směrnici z důvodu 
prodloužení doby uplatňování minimální 
základní sazby daně až do 31. 12. 2010. 

2006/18/ES Týká se možnosti uplatňovat sníženou sazbu 
daně u zemního plynu, elektřiny a dálkového 
vytápění.  

2006/58/ES Prodlužuje platnost směrnice 2002/38/ES až 
do 31. 12. 2006.  
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2006/69/ES Týká se zjednodušení postupu při 
vyměřování DPH. 

2006/98/ES Mění Šestou směrnici z důvodů rozšířen o 2 
nové země.  

 

Převzato z: NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 3.vyd. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. s. 45-46. ISBN 978-80-7357-695-0. 

Poznámka: Tučně jsou zvýrazněny směrnice, o kterých jsme se zmiňovali v textu bakalářské práce. 

  


