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Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit § 24a

§ 24a
U          ... 

       

(1) Při poskytnutí služby nebo dodání zboží s místem plnění mimo tuzemsko vzniká 
povinnost přiznat plnění ke dni uskutečnění tohoto plnění, pokud se jedná o
a) poskytnutí služby,
b) dodání zboží s instalací nebo montáží,
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

(2) Plnění podle odstavce 1 se považuje za uskutečněné dnem
a) uskutečnění plnění stanoveným podle § 21,
b) poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1, na které se 

vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení.

(3) Je-li před uskutečněním plnění, u něhož vznikla povinnost přiznat plnění, přijata 
úplata, vzniká povinnost přiznat plnění z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, 
není-li plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.

(4) Je-li poskytováno plnění s místem plnění mimo tuzemsko po dobu delší než 
12 měsíců a během tohoto období nedojde k přijetí úplaty s povinností přiznat plnění, 
považuje se plnění za uskutečněné posledním dnem každého kalendářního roku, pokud 
se jedná o
a) poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1, na které se 

vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení,
b) dodání zboží s instalací nebo montáží,
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

K § 24a
1. Toto ustanovení vymezuje zdaňovací období, za které musí plátce daně vykázat 

v daňovém přiznání poskytované služby, které mají místo plnění mimo tuzemsko, a dále též 
dodání zboží, pokud jde o dodání s instalací nebo montáží nebo v případě plynu, elektřiny, 
tepla nebo chladu soustavami nebo sítěmi za předpokladu, že místo plnění u těchto dodávek 
je mimo tuzemsko.

K odst. 1
2. Povinnost přiznat poskytnutí služby nebo dodání vybraného zboží s místem plnění 

mimo tuzemsko vzniká plátci obecně ke dni jeho uskutečnění. Do 30. června 2017 obsa-
hovalo znění tohoto ustanovení, obdobně jako původní ustanovení § 21 odst. 1, alternativní 
test přijetí úplaty (zálohy) v kombinaci se slovním spojením „a to k tomu dni, který nas-
tane dříve“. Z důvodů podrobně popsaných v komentáři k novému § 20a zákona vyčlenil 
zákonodárce pravidlo, týkající se přijetí úplaty, do samostatného ustanovení třetího odstavce 
(viz komentář k tomuto ustanovení). Jedná se tak pouze o formální změnu, a i nadále je 
tudíž nutné evidovat přijetí úplaty, které může – obdobně jako dle právní úpravy účinné 
do 30. června 2017 – vést k povinnosti přiznat plnění. Podmínky, za kterých tato povinnost 
vzniká, jsou vymezeny v odst. 3.
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3. Komentované ustanovení ve znění účinném od 1. července 2017 již neobsahuje 
specifi ckou úpravu pro identifi kované osoby, která byla do 30. června 2017 uvedena pod 
písm. b). Nicméně s ohledem na systematiku zákona se domníváme, že se na povinnostech 
identifi kovaných osob s účinností novely nic nemění. Tyto osoby tak budou i nadále povinny 
přiznávat uskutečnění pouze u služeb, a to navíc jen u těch z nich, jež jsou předmětem vyka-
zování v souhrnném hlášení. Jedná se o služby, u nichž se místo plnění stanoví dle základního 
pravidla, tj. dle § 9 odst. 1, jež nejsou osvobozené v členském státě jejich příjemce od daně.

4. V souvislosti s tímto ustanovením se otevírá otázka, zda identifi kované osobě vzniká 
v případě poskytnutí výše uvedených služeb povinnost podat daňové přiznání, a to i přesto, že 
dle § 101 odst. 5 zákona není tato osoba povinna podat daňové přiznání za zdaňovací období, 
ve kterém jí nevznikla povinnost přiznat daň. Argumenty existují pro oba výklady, nicméně 
v praxi postupuje Finanční správa dle našich informací v souladu s pokyny k vyplnění přiznání 
k dani z přidané hodnoty, kde se ve vztahu k ř. 21 uvádí, že: „Pokud jde o identifi kovanou 
osobu, které nevznikne podle § 101 odst. 5 povinnost podat přiznání, má přesto povinnost 
podat souhrnné hlášení.“ Finanční správa tak podání přiznání v těchto případech nevyžaduje.

K odst. 2
5. Plnění se u předmětných služeb či zboží považuje obecně za uskutečněné dnem 

uskutečnění plnění, který se pro tyto účely stanoví v souladu s pravidly zakotvenými v § 21, 
tj. včetně zohlednění speciální úpravy tam uvedené. Výjimku představuje pouze poskytnutí 
služeb mezi osobami povinnými k dani, u nichž je místo plnění stanoveno dle základního 
pravidla uvedeného v § 9 odst. 1 (např. při poskytnutí obecné právní rady českým advokátem 
německé společnosti). Pro tento případ obsahuje komentované ustanovení speciální úpravu, 
dle které nevzniká povinnost přiznat plnění ke dni vystavení daňového dokladu [viz odst. 2 
písm. b) komentovaného ustanovení]. 

K odst. 3
6. Jak již bylo zmíněno v komentáři k odst. 1, pravidlo stanovující povinnost přiznat 

plnění z titulu úplaty přijaté před uskutečněním plnění bylo vyčleněno (z důvodu zpřesnění 
úpravy) do samostatného odstavce. Toto pravidlo je založeno na obdobných principech jako 
nové ustanovení § 20a (blíže viz komentář k tomuto ustanovení). I v tomto případě tak bude 
nezbytné testovat dostatečnou určitost plnění s odkazem na principy, které byly vymezeny 
SDEU v případu C-419/02 BUPA Hospitals a na které SDEU setrvale odkazuje i v rámci 
pozdější rozhodovací praxe.

7. Z předchozího bodu vyplývá, že plátce je povinen (a i identifi kovaná osoba může být 
povinna) vykázat příslušné plnění, včetně služeb ve smyslu § 102 odst. 1 písm. d), v daňovém 
přiznání již ke dni přijetí úplaty, jestliže tato předchází samotnému poskytnutí uvedené 
služby a tato služba je v okamžiku jejího přijetí dostatečně určitě vymezena. Z ustanovení 
§ 102 odst. 1 a 2 však spíše vyplývá, že v souhrnném hlášení by předmětné služby měly 
být vykázány až ke dni jejich poskytnutí bez ohledu na přijatou úplatu. Může tak docházet 
k časovému nesouladu mezi zdaňovacím obdobím, ve kterém je daná služba vykázána 
v souhrnném hlášení, a mezi zdaňovacím obdobím, ve kterém se promítne v daňovém 
přiznání. V praxi může tento časový nesoulad podnítit reakci ze strany Finanční správy, 
nicméně dle našich zkušeností, je-li tento nesoulad řádně doložen, bývá ze strany správců 
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daně běžně akceptován. Pro úplnost však upozorňujeme, že Poradní výbor pro daň z přidané 
hodnoty (viz článek 398 Směrnice) se v průběhu jeho 94. zasedání, které se uskutečnilo v roce 
2011, téměř jednomyslně usnesl, že osoba povinná k dani, která přijme úplatu v souvislosti 
s poskytnutím služby, u níž je dle článku 196 Směrnice povinen přiznat daň její příjemce, 
je povinna podat souhrnné hlášení, ve kterém vykáže přijetí této úplaty. Domníváme se, že 
stejné závěry lze dovodit i z čl. 264 odst. 2 Směrnice. Tomu by koneckonců svědčila i celá 
koncepce § 24a odstavců 3 a 4, které se především po novele účinné od 1. července 2017 
dostávají do stále zřetelnějšího kontrastu s § 102 zákona.

K odst. 4
8. Podle tohoto odstavce se postupuje u služeb, které podléhají základnímu pravidlu 

pro určení místa plnění a které plátci a identifi kované osoby vykazují v souhrnném hlášení 
(jedná se o služby poskytované osobám registrovaným k dani v jiném členském státě, 
jež jsou povinny uplatnit při přijetí těchto služeb reverse-charge), a dále též u vybraných 
dodávek zboží, které jsou věcně vymezeny v odst. 1. Pokud jsou tyto služby poskytovány 
nebo uvedené dodávky zboží realizovány po dobu delší než 12 měsíců, přičemž během této 
doby nedojde k uskutečnění plnění ani k přijetí úplaty zakládající povinnost přiznat plnění, 
považují se tato plnění za uskutečněná k 31. prosinci daného roku. Pokud by byla v průběhu 
roku přijata alespoň jedna úplata vedoucí k povinnosti přiznat plnění, postupovalo by se dle 
odstavců 1 a 2 komentovaného ustanovení.

9. Tento postup, stejně jako úprava daná § 24, vychází z kombinace mandatorního a fakul-
tativního ustanovení Směrnice (blíže viz komentář k § 24 odst. 4).

Související ustanovení:
§ 4 odst. 4 písm. i) – defi nice dodání zboží s instalací nebo montáží, § 4 odst. 4 písm. j) – dodání zboží sou-
stavami nebo sítěmi, § 7a – místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu, § 9 odst. 1 – základní 
pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby, § 7 odst. 3 – místo plnění při dodání zboží s insta-
lací nebo montáží, § 20a – vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby, § 21 – uskuteč-
nění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby

Evropské právní předpisy:
čl. 62 až 66 Směrnice

§ 25 
U           ... 

    

(1) Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku vzni-
ká plátci nebo identifi kované osobě povinnost přiznat daň k patnáctému dni v měsíci, 
který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad 
vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží po-
řízeno, vzniká plátci nebo identifi kované osobě povinnost přiznat daň ke dni vystavení 
daňového dokladu. 

(2) Při pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 a 5 vzniká plátci 
povinnost přiznat daň dnem přemístění zboží do tuzemska. 
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(3) Pořízení zboží z jiného členského státu se považuje za uskutečněné dnem, ke kte-
rému by bylo uskutečněno zdanitelné plnění při dodání zboží podle § 21. Pořízení zboží 
z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 a 5 se však považuje za uskutečněné dnem 
přemístění zboží do tuzemska. 

K § 25 
1. Toto ustanovení vymezuje okamžik vzniku povinnosti přiznat daň z titulu pořízení 

zboží z jiného členského státu za úplatu. Pravidla uvedená v tomto ustanovení vycházejí 
z článků 68 a 69 Směrnice, které jsou závazné pro všechny členské státy, a proto by stejná 
pravidla měla v zásadě platit i ve všech ostatních členských státech. Zmíněná pravidla jsou 
úzce provázána s článkem 67 Směrnice, který upravuje vznik povinnosti přiznat plnění 
v případě osvobozeného dodání zboží (včetně jeho přemístění) do jiného členského státu.

K odst. 1 
2. Plátce je povinen přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu ke dni 

vystavení daňového dokladu a teprve v případě, že tento doklad není vystaven do patnáctého 
dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo zboží pořízeno, povinnost přiznat daň 
vzniká k tomuto patnáctému dni měsíce následujícího. 

3. Primárně je tedy v případě pořízení zboží z jiného členského státu důležitý především 
okamžik vystavení daňového dokladu, od kterého se obvykle odvíjí povinnost přiznat daň. 
Do konce roku 2008 uvedené platilo – a lze do určité míry argumentovat, že opětovně 
od 1. ledna 2013 uvedené platí – i v případě, kdy je daňový doklad vystaven ještě před samot-
ným pořízením zboží, tedy, jak vyplývá z komentáře k odst. 3, ještě předtím, než pořizovatel 
nabude právo nakládat s předmětným zbožím jako vlastník. Povinnost přiznat daň při poří-
zení zboží z jiného členského státu tak může – poněkud paradoxně – předcházet okamžiku 
nabytí faktické dispozice k pořizovanému zboží. Dle našich informací není v tomto směru 
praxe ve všech členských státech jednotná, což může významně narušit cíl systému výkaz-
nictví přeshraničních dodávek zboží, kterým je snaha maximálně sjednotit okamžik vykázání 
dodání a pořízení zboží, jakožto dvou „fi skálních“ prvků z komerčního hlediska jediné uce-
lené transakce.

4. Jak již bylo naznačeno výše, nejzazším termínem pro vznik daňové povinnosti je pat-
náctý den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo zboží pořízeno. K tomuto datu tedy 
musí pořizovatel přiznat daň, i když nezná např. přesné údaje o ceně či množství pořízeného 
zboží, jelikož dosud od dodavatele neobdržel žádný doklad. Upozorňujeme, že od 1. dubna 
2011 může plátce uplatnit nárok na odpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu 
nejdříve za zdaňovací období, kdy měl daňový doklad a daň přiznal. Nicméně pokud plátce 
daňový doklad v případě pořízení zboží nemá, § 73 odst. 1 písm. b) výslovně stanoví, že lze 
nárok na odpočet prokázat jiným způsobem. 

5. V této souvislosti bychom rádi upozornili na závěry Koordinačního výboru 
č. 125/25.04.06 v části, kde MF potvrdilo, že jestliže plátce, který má plný nárok na odpočet, 
přizná při pořízení zboží z jiného členského státu daň v pozdějším zdaňovacím období, než 
mu stanoví § 25, ale uplatní nárok na odpočet až v daňovém přiznání za zdaňovací období, 
za které je přiznána související daň na výstupu, správce daně neuloží sankce podle § 104 
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odst. 2 (blíže viz komentář k tomuto ustanovení). Tyto závěry se nevztahovaly na plátce, kteří 
mají nárok na odpočet daně v částečné výši, což v zásadě odpovídalo § 104 odst. 3 ve znění 
účinném do 30. června 2017 (blíže viz komentář k tomuto ustanovení a též závěry Koor-
dinačního výboru č. 253/04.12.08, který se uvedenou problematikou zabýval v souvislosti 
s novelizací § 104 odst. 3 od 1. ledna 2009, a to mimo jiné i ve vztahu k pořízení zboží 
z jiného členského státu, u kterého měl plátce plný nárok na odpočet daně). 

6. Ačkoli byla relevantní ustanovení zákona od doby projednání prvně zmíněného pří-
spěvku novelizována, samotné změny zákona (a to včetně změn účinných od 1. červen-
 ce 2017) by neměly mít na platnost přijatých závěrů vliv (viz též závěry zmíněného pří-
spěvku č. 253/04.12.08 ve vztahu k úpravě účinné do 30. června 2017). Nicméně, ani přesto 
nelze tento postup považovat za bezrizikový, a to s ohledem na závěry SDEU v případu 
C-284/11 EMS-Bulgaria Transport OOD (blíže viz komentář k § 104 odst. 2). Dle ustálené 
judikatury SDEU platí, že tam, kde má správce daně k dispozici údaje potřebné k tomu, aby 
stanovil, že osoba povinná k dani je jakožto příjemce příslušných plnění povinna přiznat 
daň, stává se uplatnění nároku na odpočet takto přiznané daně, jsou-li splněny hmotněprávní 
podmínky pro jeho uplatnění, z věcného hlediska v zásadě neoddělitelné. Uvedené rozhod-
nutí však naznačuje, že to samé nemusí platit z temporálního hlediska. Česká pravidla by 
tak mohla případně zavést i sankci za opožděné přiznání daně, a to bez ohledu na existenci 
plného nároku na odpočet daně na vstupu.

K odst. 2 
7. Toto ustanovení, které bylo do zákona doplněno novelou od 1. ledna 2009, zakotvuje 

pravidlo, dle něhož vzniká povinnost přiznat daň při přemístění zboží do tuzemska zásadně 
dnem přemístění. Vznik povinnosti přiznat daň tedy nemá žádnou vazbu na vystavení 
interního daňového dokladu o přemístění zboží. Otázkou je, zda je tato úprava v souladu 
se Směrnicí. Pochybnosti mohou vyvstat například u přemístění zboží plátcem ve smyslu 
§ 16 odst. 5 písm. a), které je v členském státě odeslání osvobozeno o daně. Zdá se, že jde-li 
o otázku určení okamžiku vzniku povinnosti přiznat daň, nečiní Směrnice žádný rozdíl mezi 
touto transakcí a standardním pořízením zboží. 

8. Stejně tak vzniká povinnost přiznat daň dnem přemístění zboží do tuzemska 
i v případě dodání zboží prostřednictvím tzv. konsignačního skladu, kdy je zboží přemístěno 
do tuzemského skladu osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, jež není českým 
plátcem daně, za účelem následného dodání zboží zákazníkovi. Dani tak podléhá již 
přemístění zboží do tuzemského skladu, přestože k faktickému prodeji zboží zákazníkovi 
dojde až později při odběru zboží tímto zákazníkem. Dani tak podléhá již samotné přemístění 
na sklad, a nikoli následný prodej (převod vlastnického práva). Více informací k této 
problematice naleznete v komentáři k § 16 odst. 4. 

K odst. 3 
9. Pokud jde o stanovení samotného dne, kdy pořizovatel zboží pořídil (což je důležité 

především v případech, kdy je zboží dodáváno na přelomu zdaňovacích období, či v přípa-
dech, kdy dodavatel otálí s vystavením daňového dokladu a daňová povinnost tak vzniká 
k patnáctému dni měsíce následujícího po měsíci pořízení), tento odstavec defi nuje den usku-
tečnění pořízení zboží odkazem na úpravu uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží 
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