OVĚŘENÍ DIČ V EU
VYPRACOVÁNO DNE 3. 12. 2016
Při ověřování DIČ (VAT number) v EU na webových stránkách Evropské komise doporučujeme využívat unikátní číslo
konzultace. Toto číslo je originální a nezaměnitelné.
K čemu slouží?
V praxi může nastat situace, že plátce DPH, od kterého nakupujete či kterému dodáváte zboží do EU v reálném čase, již
není plátce DPH. To s sebou může nést nepříznivé důsledky.

POSTUP
Členský stát – zadávám plátce DPH, kterého si chci ověřit.
Členský stát žadatele – zadávám své iniciály, jelikož jsem žadatel, který požaduje unikátní číslo konzultace.
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OVĚŘENÍ DIČ V EU
VÝSLEDEK
Výsledek ověření velmi pečlivě archivujte, jelikož se může jednat v budoucnu o jeden z důkazních prostředků, že jste
postupovali obezřetně a v dobré víře.

PRAXE
ROZSUDEK Soudního dvora (třetí senát) ze dne 22. prosince 2010
Věc C-438/09
Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2010. Bogusław Juliusz Dankowski v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
1.

Článek 18 odst. 1 písm. a) a čl. 22 odst. 3 písm. b) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty:
jednotný základ daně, ve znění směrnice Rady 2006/18/ES ze dne 14. února 2006, musí být vykládány v tom smyslu, že osoba povinná k dani má nárok na odpočet DPH odvedené za služby poskytnuté jinou osobou povinnou
k dani, která není registrována k DPH, pokud příslušné faktury obsahují veškeré údaje požadované uvedeným
čl. 22 odst. 3 písm. b), především pak údaje, které jsou nezbytné k identifikaci osoby, která uvedené faktury
vystavila, a povahy poskytovaných služeb.

2.

Článek 17 odst. 6 šesté směrnice 77/388/EHS, ve znění směrnice 2006/18, musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátním právním předpisům, které vylučují nárok na odpočet daně z přidané hodnoty zaplacené osobou
povinnou k dani jiné osobě povinné k dani, která je poskytovatelem služeb, v případě, že posledně uvedená není
pro účely této daně registrována.
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OVĚŘENÍ DIČ V EU
PRAXE
ROZSUDEK Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 7. 2014
sp. zn./č. j.: 8 Afs 59/2013-33
Právní věta:
I.

Registrační povinnost (§ 125 až § 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) je otázkou pouze evidenční,
nikoliv rozhodující pro plnění povinností a uplatnění práv plátce.

II.

Nepřiznání nároku na odpočet DPH je výjimkou ze základní zásady, kterou tento nárok představuje, proto nepřiznání nároku na odpočet odběrateli nelze opírat toliko o zjištění, že dodavatel nebyl plátcem registrovaným.
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