
Příloha č. 1 - Seznam zboží vyňatého ze statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy, která je 

předána Komisi (Eurostat) 

 

Seznam zboží vyňatého ze statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy, která je 

předána Komisi (Eurostat) 

a) platební prostředky, které jsou zákonnými platidly a cennými papíry; 

b) měnové zlato; 

c) zboží pro pomoc v nouzi pro oblasti postižené katastrofami; 

d) zboží podléhající diplomatické, konsulární nebo podobné imunitě; 

e) zboží pro přechodné použití či po něm, při splnění všech následujících podmínek: 

1. není plánováno či uskutečněno žádné přepracování 

2. předpokládaná doba přechodného použití není delší než 24 měsíců 

3. odeslání/přijetí nebylo deklarováno jako dodávka/nákup pro účely DPH; 

f) zboží použité jako nosiče informací, jako jsou diskety, počítačové pásky, filmy, audio a 

video kazety, CD-ROMy s uloženým počítačovým softwarem, je-li vyvinut na zakázku 

konkrétního klienta, nebo nejsou-li předmětem obchodních transakcí, jakož i doplňky 

předešlých dodávek, např. aktualizace, u kterých není příjemci toto zboží fakturováno; 

g) za předpokladu, že nejsou předmětem obchodní transakce: 

1. reklamní materiál 

2. obchodní vzorky 

h) zboží pro opravu a po ní, a dále související vyměnění díly. Oprava zahrnuje uvedení zboží 

do jeho původní funkce a stavu. Cílem operace je prostě udržení zboží v provozuschopném 

stavu; to může zahrnovat některé přestavení či vylepšení, které ale žádný způsobem nemění 

povahu zboží; 

i) zboží dodávané národním ozbrojeným silám mimo statistické území a zboží obdržené 

z jiného členského státu, které bylo dopraveno mimo statistické území národními 

ozbrojenými silami, jakož i zboží získané či spotřebované na statistickém území členského 

státu ozbrojenými silami jiného členského státu, které jsou zde usazeny; 

j) odpalovací zařízení kosmických lodí při odeslání nebo při přijetí během vystřelení do 

vesmíru a v době vystřelení do vesmíru; 



k) prodeje nových dopravních prostředků fyzickými či právnickými osobami podléhající DPH 

soukromým osobám z ostatních členských států. 

  



Příloha č. 2 – Účtový rozvrh 

ÚČTOVÝ ROZVRH 

Účtová třída 1 – Zásoby 378 – Jiné pohledávky 
131 - Pořízení zboží 379 – Jiné závazky 

132 – Zboží na skladě  394 – Vnitřní zúčtování 

132.1 - Zboží na skladě (pevná cena)  
132.2 - Zboží na skladě (odchylka) Účtová třída 5 - Náklady 
 504 – Prodané zboží 

Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční 
majetek 

563 - Kurzové ztráty 

 
221 - Bankovní účet Účtová třída 6 - Výnosy 

 604 – Tržby za zboží 

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 663 - Kursové zisky 

311 - Odběratelé  
314 – Poskytnuté zálohy Účtová třída 7 – Podrozvahové účty 
321 - Dodavatelé 751 - Podrozvahový účet pro základ daně 

324 – Přijaté zálohy 
343 – Daň z přidané hodnoty 

 

 

  



Příloha č. 3 – Daňový doklad č. 431450 

 

  



Příloha č. 4 – Opravný daňový doklad č. 431545 

 

  



Příloha č. 5 – Daňový doklad č. 431671 

 

 

  



Příloha č. 6 – Daňové přiznání leden 2013 

 
 



 

 
 
 



 
Příloha č. 7 – Souhrnné hlášení leden 2013 

 



Příloha č. 8 - Daňové přiznání únor 2013 

 
 



 

 
 
 



Příloha č. 9 – Daňové přiznání březen 2013 

 
 



 

 
 
 



 
Příloha č. 10 – Souhrnné hlášení březen 2013 

 



Příloha č. 11 – Výkaz přijetí Intrastat 

 



Příloha č. 12 – Výkaz odeslání Intrastat 

 


