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2. DAŇ
Z PŘIDANÉ HODNOTY

Zákonná úprava
Daň z přidané hodnoty upravuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., ve znění

pozdějších předpisů (zákona č. 196/1993 Sb., č. 321/1993 Sb., č. 42/1994
Sb., č. 136/1994 Sb., č. 258/1994 Sb., č. 133/1995 Sb., č. 151/1997 Sb.,
č. 208/1997 Sb., č. 17/2000 Sb. a č. 22/2000 Sb.).

Plátci daně z přidané hodnoty jsou fyzické a právnické osoby, které
provádějí zdanitelná plnění a jsou registrovány u finančního úřadu nebo osoby
podléhající dani, kterým vznikla registrační povinnost ze zákona.

Registrace je povinná podle výše dosahovaného obratu (příjmy nebo
výnosy za zdanitelná plnění, bez plnění osvobozených od daně, přesáhnou
za tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce částku 750 000 Kč).

Plátci jsou také osoby podléhající dani, jejichž individuální obrat nepřekročí
výše uvedenou částku, pokud se jedná o osoby, které uskutečnily zdanitelná
plnění společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy,
a pokud celkový obrat těchto osob v rámci sdružení i mimo něj překročí
zákonem stanovenou částku pro povinnou registraci.

Plátci jsou také osoby, které nabývají majetek na základě rozhodnutí
o privatizaci podle zvláštního zákona, a to ode dne nabytí majetku.

Plátci jsou také osoby, jež vznikly přeměnou společnosti nebo družstva,
které byly plátcem, v jinou formu společnosti nebo družstvo nebo při sloučení
nebo splynutí s jinou společností nebo družstvem, popřípadě rozdělení
společnosti nebo družstva, na které přechází jmění ze zrušené společnosti
nebo družstva bez likvidace podle zvláštního zákona.

Osoba podléhající dani, jejíž obrat nepřesáhne zákonem stanovenou část-
ku, může předložit žádost o registraci dobrovolně.

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (pokud obrat plátce za před-
chozí kalendářní rok dosáhl 10 000 000 Kč) nebo čtvrtletí. Plátce, jehož obrat
za předcházející kalendářní rok nepřesáhl 2 000 000 Kč může mít pouze
čtvrtletní zdaňovací období.

Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období předložit
daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu a to i v případě, že mu
nevznikla daňová povinnost.

Vlastní daňová povinnost za zdaňovací období je splatná nejpozději do
25 dnů po jeho skončení, s výjimkou daně u dovezeného zboží (upraveno
zvláštním předpisem) a příležitostné autobusové přepravy v tuzemsku.


