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Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu od 1. 1. 2020 

 

Od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost prováděcí Nařízení Rady EU 2018/1912 (dále jen „Nařízení“), které 

se týká některých osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství. 

V českém zákoně o dani z přidané hodnoty se jedná o ustanovení § 64, které by mělo být 

novelizováno. Nařízení zde definuje za jakých podmínek se má za to, že zboží bylo odesláno či 

přepraveno do jiného členského státu, aby bylo následně zachováno osvobození od daně. Tedy 

zpřísňují se podmínky pro tato osvobozená plnění. 

Podmínky pro prodávajícího dle Čl. 45a/1/b Nařízení : 

• Má písemné potvrzení od pořizovatele, které obsahuje, že zboží bylo odesláno nebo 

přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou, členský stát kam se zboží dodává, datum 

vystavení potvrzení, jméno a adresu pořizovatele, množství a druh zboží, datum a místo 

ukončení přepravy, totožnost fyzické osoby přijímající zboží za pořizovatele 

nebo 

• má alespoň dva důkazy, které si neprotiřečí a které jsou současně vydány dvěma různými 

stranami nezávislými navzájem na prodávajícím a na pořizovateli ve formě dokumentu 

týkající se odeslání nebo přepravy zboží, jako je podepsaný doklad nebo nákladní list CMR, 

náložný list, fakturu za leteckou přepravu či fakturu od dopravce zboží, nebo v kombinaci 

s jedním z důkazů ve formě pojistky vztahující se na odeslání nebo přepravu zboží nebo 

bankovní doklady prokazující úhradu za odeslání nebo přepravu zboží nebo úřední 

dokumenty vydané orgánem veřejné moci, například notářem, potvrzující ukončení přepravy 

zboží v členském státě určení nebo potvrzení skladovatele v členském státě určení o převzetí 

zboží potvrzující skladování zboží v tomto členském státě. Tyto důkazy si neprotiřečí a jsou 

současně vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem na prodávajícím a na 

pořizovateli. 

 

Písemné potvrzení pořizovatel poskytne prodávajícímu nejpozději desátý den následujícího měsíce 

po dodání. 

V Nařízení je současně uvedeno, že domněnku vztahující se k povinným důkazům může správce daně 

vyvrátit. Lze tedy konstatovat, že máme-li tyto důkazy, přenáší se důkazní břemeno na správce 

daně.  

 

Ve Zlíně dne 14.1.2020 

 


