
Výklad Soudního dvora EU k třístrannému obchodu 

V poslední informaci z 8.9.2017 jsme Vás informovali především o prázdninových změnách zákona o 

daních z příjmů a zákona o DPH a některých dalších novinkách. Tato informace především reaguje na 

nedávné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 26.7.2017 ve věci Toridas, které řeší řetězové 

dodávky zboží mezi členskými státy EU ve vztahu k případnému použití zjednodušeného režimu u 

třístranného obchodu. V závěru tato informace upozorňuje na blížící se termín pro podání žádosti o 

vrácení DPH uhrazené v loňském roce v jiném členském státě a na nabídku přednášek, kterou jsme 

pro Vás pro nadcházející období připravili. 

 
 

K třístrannému obchodu 
Podle standardních pravidel pro dodávky zboží v rámci EU by např. u dodávky zboží z Itálie na 

Slovensko, při které je zboží prodáno italským plátcem (prodávajícím) českému plátci (prostřední 

osobě) a dále je přeprodáno slovenskému plátci (kupujícímu), platilo, že prostřední osoba pořizuje 

zboží z jiného členského státu a místem tohoto pořízení je Slovensko. Prostřední osoba by se tedy 

musela registrovat k dani na Slovensku a tam přiznat pořízení zboží. Protože by se jednalo o 

administrativní komplikaci v rámci obchodů mezi členskými státy, nařizuje směrnice 2006/112, o 

společném systému DPH, v článku 141 členským státům, aby při splnění tam uvedených podmínek 

bylo pořízení zboží do členského státu kupujícího u prostřední osoby osvobozeno od daně a aby 

povinnost zaplatit daň z tohoto pořízení byla přenesena na kupujícího.  

Český zákon o DPH pravidla třístranného obchodu obsahuje v § 17 – toto osvobození se ovšem týká 
pořízení zboží do ČR (DPH z pořízení zboží do ČR místo slovenské prostřední osoby přiznává český 
kupující, a to na základě úpravy v českém zákoně o DPH). U dodávky zboží z Itálie na Slovensko 
upravuje přenesení daňové povinnosti z pořízení zboží na Slovensko z české prostřední osoby na 
slovenského kupujícího slovenský zákon o DPH (konkrétně v § 45) a české prostřední osobě na 
Slovensku nevznikají ohledně DPH žádné povinnosti. Postup je následující: 

• italský prodávající vykáže prodej jako osvobozené dodání zboží do jiného členského státu 

prostřední osobě 

• česká prostřední osoba v daňovém přiznání na řádku 30 evidenčně vykáže pořízení zboží u 

třístranného obchodu (pro mezinárodní křížovou kontrolu s osvobozeným dodáním zboží do 

jiného členského státu, které v Itálii vykazuje italský prodávající) 

• česká prostřední osoba v daňovém přiznání na řádku 31 evidenčně vykáže dodání zboží formou 

třístranného obchodu na Slovensko a s kódem 2 (kód pro třístranný obchod) jej vykáže 

v souhrnném hlášení (aby mohla slovenská finanční správa ve spolupráci s českou finanční 

správou ověřit, že slovenský kupující na Slovensku přiznal pořízení zboží z jiného členského státu) 

• slovenský kupující přizná na Slovensku DPH z pořízení zboží z jiného členského státu (a případně 

uplatní odpočet této daně). 

Zjednodušení pro třístranný obchod obsahuje celou řadu podmínek, např. každá z osob účastnících 

se třístranného obchodu musí být registrována k dani v jiném členském státě – zjednodušení pro 

třístranný obchod tedy nelze použít např. v situaci, kdy by zboží bylo pořizováno do ČR a prostřední 

osoba i kupující by byly registrovány k dani v ČR.  

Jednou ze základních podmínek pro použití třístranného obchodu je, že zboží musí být přímo 

odesláno kupujícímu z jiného členského státu, než ve kterém je prostřední osoba registrována k dani. 

Ve výše uvedeném případě přepravy z Itálie přímo slovenskému kupujícímu je tato podmínka 

přepravy pro použití zjednodušeného postupu u třístranného obchodu zdánlivě automaticky splněna 
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– při podrobnějším nahlédnutí do článku 141 směrnice (zrovna tak do § 17 českého zákona o DPH, do 

§ 45 slovenského zákona o DPH atd.) ovšem zjistíme, že podmínka přepravy automaticky splněna být 

nemusí a právě toto nyní potvrdil Soudní dvůr. V rozhodnutí ve věci Toridas Soudní dvůr došel 

k závěru, že i v případě třístranného obchodu ve smyslu čl. 141 směrnice musí být dodrženo 

přiřazení přepravy pouze k jednomu z obchodů. Jedná se o zásadu Soudním dvorem poprvé 

vyslovenou v řízení ve věci Emag Handel Eder. 

V roce 2006 Soudní dvůr ve věci EMAG Handel Eder vyjádřil názor, že u řetězových obchodů s jednou 
přepravou tato přeprava patří pouze k jednomu z obchodů. Tzn., že při přímé dodávce zboží od 
nizozemských či italských dodavatelů kupujícímu z Rakouska (tím byl rakouský plátce Emag) 
prostřednictvím třetí osoby (tou byl rakouský plátce K) přeprava zboží z Nizozemí či Itálie nemůže 
patřit k oběma obchodům, ale patří:  

• buď pouze k obchodům mezi nizozemskými resp. italskými dodavateli a rakouským plátcem K 

anebo 

• pouze k obchodům mezi rakouským plátcem K a konečným kupujícím Emag. 

Pokud přeprava patří k prvému obchodu, tak je druhý obchod dodáním bez přepravy uskutečněným 

v Rakousku a podléhajícím rakouské DPH jako běžné dodání v Rakousku. Praktický postup je tedy 

poměrně snadný a obvyklý – dodavatel obchod nezatěžuje DPH (uplatní osvobození od DPH pro 

dodání zboží do jiného členského státu), rakouský plátce K přizná DPH z pořízení  zboží z jiného 

členského státu a rakouskému plátci Emag prodá zboží s rakouskou DPH, jejíž odpočet na vstupu si 

rakouský plátce Emag může nárokovat (předmětem sporu byl právě odpočet této daně, který 

rakouská finanční správa původně neuznala). 

Pokud přeprava patří k druhému obchodu, tak je dodáním bez přepravy prvý obchod s místem 

plnění v Nizozemí či v Itálii – to má zásadní dopad na osvobození dodání zboží do jiného členského 

státu, které v tomto případě nizozemští a italští dodavatelé u obchodů uzavřených se společností 

K nemohou uplatnit a musí v Nizozemí resp. v Itálii z těchto obchodů odvádět tamní DPH. 

Rozsudkem ve věci Toridas ze dne 26.7.2017 Soudní dvůr potvrdil, že i v případě obchodů mezi 
osobami registrovanými ve třech různých členských státech (dosavadní judikatura Soudního dvora se 
týkala obchodů, kde nepřipadalo do úvahy použití zjednodušení pro třístranný obchod již z toho 
důvodu, že osoby účastnící se obchodu nebyly registrovány ve třech různých členských státech) je 
nutné přepravu přiřadit pouze k jednomu z obchodů. Pokud není přeprava přiřazena k prvému 
obchodu, nejsou splněny podmínky pro použití zjednodušeného postupu pro třístranný obchod ani 
podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu. Dopady rozsudku Toridas lze 
ukázat např. na dodávce zboží z ČR do Maďarska, přičemž zboží prodává český plátce slovenskému 
plátci a ten je následně prodává maďarskému plátci: 

• pokud přeprava z ČR do Maďarska patří k prvému obchodu, jedná se o třístranný obchod a český 

plátce tento obchod vykáže jako standardní dodání zboží do jiného členského státu 

• pokud přeprava z ČR do Maďarska patří k druhému obchodu, musí český plátce obchod se 

slovenským plátcem zatížit českou DPH. 
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Pokud by např. český plátce byl prostřední osobou u dodání zboží z Itálie na Slovensko a přeprava 
z Itálie na Slovensko by nepatřila k prvému obchodu mezi italským a českým plátcem (v tom případě 
by se mohlo jednat o třístranný obchod), ale až k druhému obchodu mezi českým a slovenským 
plátcem, znamenalo by to následující: 

• italský plátce by zboží prodal s italskou DPH 

• český plátce by v Itálii uskutečnil dodání zboží z Itálie na Slovensko a tím by se musel v Itálii 

zaregistrovat k DPH; toto dodání by ovšem bylo v Itálii osvobozeno od daně 

• slovenský kupující by na Slovensku uskutečnil pořízení zboží od českého subjektu (označeného 

ovšem VAT ID, pod kterým by byl registrován k dani v Itálii). 

Je zřejmé, že u dodávek zboží do jiných členských států či z jiných členských států je u řetězových 
obchodů nutné věnovat značnou pozornost přiřazení přepravy k příslušným obchodům. K dané 
problematice jsme připravili její podrobnější komentář, který se jednak zabývá problematikou 
přiřazení přepravy, komentuje judikaturu k této věci a obsahuje tyto příklady: 

• Obchod mezi českým prodávajícím – slovenským kupujícím1 – slovenským kupujícím2, zboží je 

přepraveno z ČR na Slovensko a přeprava je přiřazena k obchodu mezi českým prodávajícím a 

slovenským kupujícím1 resp. k druhému obchodu (mezi slovenskými kupujícími 1 a 2) 

• Obchod mezi polským prodávajícím – českým kupujícím1 – českým kupujícím2, zboží je 

přepraveno z Polska do ČR a přeprava je přiřazena k prvému či druhému obchodu 

• Obchod mezi českým prodávajícím – slovenským kupujícím1 – maďarským kupujícím2, zboží je 

přepraveno z ČR do Maďarska a přeprava je přiřazena k obchodu mezi českým prodávajícím a 

slovenským kupujícím1 resp. k druhému obchodu (mezi slovenským kupujícím1 a maďarským 

kupujícím2) 

• Obchod mezi italským prodávajícím – českým kupujícím1 – slovenským kupujícím2, zboží je 

přepraveno z Itálie na Slovensko a přeprava je přiřazena k prvému či druhému obchodu 

• Obchod mezi německým prodávajícím – rakouským kupujícím1 – českým kupujícím2, zboží je 

přepraveno z Německa do ČR a přeprava je přiřazena k prvému či druhému obchodu. 

Zásada přiřazování přepravy ke konkrétnímu obchodu v řetězci dalších obchodů není v praxi zdaleka 
ještě pevně zakořeněná a v komentářích třístranného obchodu na ní není buď vůbec upozorněno 
anebo není na tuto zásadu kladen důraz popř. byly o použití této zásady v případě třístranného 
obchodu pochybnosti. V případě Toridas nebylo uznáno osvobození dodání zboží do jiného členského 
státu, které uplatňoval litevský dodavatel u obchodů vůči plátci daně registrovanému v Estonsku u 
obchodů, kdy zboží bylo litevským dodavatelem odesíláno z Litvy přímo konečným kupujícím do 
Dánska, Německa, Nizozemska a Polska - litevská finanční správa totiž dopravu přiřadila až 
k druhému obchodu a prvý obchod považovala za standardní zdanitelné dodání zboží v Litvě. Nejvyšší 
správní soud Litvy měl v tomto případě pochybnosti o použití zásady o přiřazení dopravy jen 
k jednomu z obchodů a vyjádřil svou obavu z toho, že neuznání tohoto osvobození by mohlo vést k 
nebezpečí dvojího zdanění – tuto obavu však v bodě 43 rozsudku Soudní dvůr odmítl (v případě 
přiřazení přepravy až k druhému obchodu je ovšem vyhnutí se dvojímu zdanění administrativně 
značně náročné). Pro mnohé tedy může být názor Soudního dvora vyjádřený v případě Toridas 
překvapením a také může vést k tomu, že finanční správy jednotlivých členských států se začnou více 
než dosud zaměřovat na kontrolu přiřazení přepravy k příslušnému obchodu. 
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Vracení DPH uhrazené v roce 2016 v jiném členském státě 
Pokud plátce DPH uhradí v jiném členském státě DPH podle tamních předpisů (např. DPH z ubytování 

při pracovní cestě), může prostřednictvím české finanční správy příslušný členský stát požádat o 

vrácení této daně, pokud částka vracené daně v jednotlivém členském státě dosahuje alespoň 50 €. 

Žádost o vrácení daně za loňský rok lze podat nejpozději do konce září. Žádost se podává 

prostřednictvím zvláštní elektronické aplikace a kdo do ní nemá zřízen elektronický přístup, nejprve 

musí o tento přístup požádat. 

Informace k vracení DPH z jiných členských států a k aplikaci pro vracení této daně naleznete ZDE. 

 
Nabídka přednášek 

Na následující období jsme pro Vás připravili tyto přednášky: 

• DPH 2017/2018 - PROBLÉMY BĚŽNÉ PRAXE. Praha 20.10.2017. 

• ZMĚNY V DANÍCH 2017/2018. Praha 27.11.2017, 19.12.2017 a 15.1.2018. Plzeň 11.12.2017.     

Zlín 12.1.2018. Brno 18.1.2018. 

• DANĚ Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 2017/2018. Praha 6.11.2017 a 8.12.2017. Brno 14.11.2017. 

• ZDANĚNÍ MEZD - ZMĚNY 2017/2018. Brno 4.12.2017. Praha 8.1.2018. Plzeň 22.1.2018. 

• OSVČ - DAŇOVÉ ZMĚNY 2017/2018. Praha 15.12.2017 a 27.2.2018. Zlín 12.2.2017.                    

Brno 14.2.2017. 
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