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DAŇOVÉ SUBJEKTY

§ 6h
Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifi kovanou osobou ode dne 

přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o 
a) poskytnutí služby, 
b) dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo 
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

Komentář k § 6h 

Identifikovanou osobou se stává podle § 6h zákona o DPH osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku 
(na rozdíl od § 6g zákona o DPH – který se vztahuje obecně i na osoby povinné k dani, které nemají sídlo či provozovnu v tuzemsku), 
které bylo osobou neusazenou v tuzemsku poskytnuto zdanitelné plnění jako např. poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku 
(§ 9 odst. 1, nebo § 10 až 10d zákona o DPH) nebo dodáno zboží s instalací nebo montáží (§ 7 odst. 5 zákona o DPH) nebo dodáno 
zboží soustavami nebo sítěmi s místem plnění v tuzemsku (§ 7a zákona o DPH). Osobou neusazenou v tuzemsku se rozumí podle 
§ 4 odst. 1 písm. l) zákona o DPH jak osoba povinná k dani se sídlem v EU, tak osoba povinná k dani se sídlem ve třetí zemi.

V případě, že tato identifi kovaná osoba poskytuje plnění s místem plnění v tuzemsku, jedná v pozici neplátce, tedy tuzemská 
plnění uskutečňuje bez DPH. U přijatých zdanitelných plnění nemá nárok na odpočet daně.

Příklad:

Osoba povinná k dani, pan Starý, se zabývá překladatelskou činností. V rámci své činnosti požádal o poradenství kolegu z jiného 
členského státu. Služba je mu poskytnuta 15. 5. Dnem přijetí poradenské služby (místo plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH 
v tuzemsku) se stává pan Starý identifi kovanou osobou. Je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém 
se stal identifi kovanou osobou podle § 97 zákona o DPH, tj. do 30. 5. Za měsíc květen podá pan Starý daňové přiznání a přijaté 
plnění uvede do ř. 5 daňového přiznání a odvede daň. Nárok na odpočet daně nemá.

Příklad:

Německý podnikatel, registrovaný k dani v Německu, opravil střechu na provozovně v Brně českému podnikateli, který není 
plátcem. Dnem, kdy byla oprava předána, se český podnikatel stal identifi kovanou osobou. Německý podnikatel poskytl službu 
bez daně, daň uplatnila identifi kovaná osoba.

Příklad:

Český student má živnostenské oprávnění na úpravu webových stránek. Dne 20. května si koupil z Německa od německé fi rmy 
programové vybavení. Dnem 20. května se stal identifi kovanou osobou a byl povinen z této přijaté elektronicky poskytované 
služby přiznat daň.
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Související ustanovení:

§ 97 – Registrace identifi kované osoby
§ 97a – Dobrovolná registrace identifi kované osoby
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