
Novelizace nařízení k reverse charge od 1.7.2015 vychází ve Sbírce zákonů 

Jak jsme upozorňovali v minulé informaci, od 1.7.2015 dochází k rozšíření použití režimu přenesení 

daňové povinnosti u obilovin a technických plodin včetně olejnatých semen. Příslušná novela 

prováděcího nařízení č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití 

režimu přenesení daňové povinnosti, vychází dnes ve Sbírce zákonů pod číslem 155/2015 Sb. 

Novela obsahuje technickou změnu u kódu kombinované nomenklatury 7312 (Splétaná lanka, lana, 

kabely, splétané pásy, smyčky a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, elektricky neizolované), která 

však není věcnou změnou a u tohoto okruhu zboží se nadále režim přenesení nadále uplatňovat 

nebude (zboží v třídě XV kombinované nomenklatury je až na výjimky vybraným zbožím; uvedený kód 

zůstává uveden ve výjimkách). 

Věcná změna se týká obilovin z kapitoly 10 kombinované nomenklatury, které budou vždy vybraným 

zbožím – dosud se jednalo jen o kukuřici; nově půjde i o pšenici, žito, ječmen atd. Změna se týká také 

technických plodin včetně olejnatých semen. Podle § 2 odst. 3 písm. a) se za vybrané zboží budou 

nově považovat: 

obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny 

pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12. 

Novelizace přinese jistě mnoho praktických problémů. Daňová správa se k tomuto problému vůbec 

nevyjádřila – pozoruhodné je, že na stránkách Ministerstva financí se 16.6.2015 okamžitě objevil 

záznam z tiskové konference konané téhož dne a věnované elektronické evidenci tržeb; informace o 

schválení změny prováděcího nařízení k reverse charge vládou dne 15.6.2015 se na těchto stránkách 

neobjevila vůbec. Na stránkách finanční správy se informace o novelizaci objevila, avšak až 18.6.2015 

odpoledne, a to jako tisková zpráva (v části věnované daním ji tedy nenaleznete a ani nebyla součástí 

novinek rozesílaných finanční správou registrovaným uživatelům). Aby toho nebylo málo, informace 

(dostupná zde) je značně zavádějící, když uvádí: 

Režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) bude aplikován na veškeré komodity, které 

jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 a 12 - obiloviny a technické 

plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy….. 

Kapitola 12 kombinované nomenklatury obsahuje tyto rostlinné produkty: 

 olejnatá semena a olejnaté plody 

 různá zrna, semena a plody 

 průmyslové nebo léčivé rostliny 

 sláma a pícniny. 

Kapitola 12 kombinované nomenklatury tedy není vyhrazena jen technickým plodinám (ty mohou být 

navíc zařazeny i v jiné kapitole – např. len v kapitole 53 kombinované nomenklatury) a obsahuje i jiné 

rostlinné produkty. Jak potvrzuje i důvodová zpráva k novelizaci prováděcího nařízení, vybraným 

zbožím je z kapitol 10 a 12 kombinované nomenklatury jen to zboží, které je obilovinou, technickou 

plodinou včetně olejnatých semen a cukrové řepy. Tuzemská úprava je tedy odlišná např. od 

slovenského zákona o dph, který vztahuje režim přenesení (při splnění hodnotové podmínky 5 tis. 

EUR) na veškeré zboží (tovar) zařazených do kapitol  10 a 12 kombinované nomenklatury. Podle 

tuzemské úpravy lze jen stěží za vybrané zboží (za technickou plodinu) považovat např. vojtěšku 

určenou jako krmivo. 

 

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2015/rozsireni-rezimu-preneseni-danove-povinnosti-6172


Další informace k novelizovanému nařízení naleznete na našich stránkách (zde) včetně možnosti 

objednání podrobného komentáře (zde). Věříme, že se k danému problému co nejdříve vyjádří i 

finanční správa – informace finanční správy k režimu přenesení daňové povinnosti jsou soustředěny 

zde. 

Během prázdnin pro Vás připravíme podrobnější ohlédnutí za letošními daňovými a účetními 

novinkami (např. došlo k červnové novelizaci zákona o daních z příjmů připojené k novele zákona o 

dětských skupinách – více zde). 

Příjemné dny přejí 

         Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         29.6.2015 

         www.behounek.eu 
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