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Režim přenesení daňové povinnosti  

§ 92a – 92e od 1. 4. 2011 

Pokus o shrnutí – Mgr. Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. listopad 2011  

 
Definice:  
V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň plátce-odběratel.  

Při použití tohoto režimu poskytovatel plnění uskuteční plnění za úplatu bez daně a příjemce 

tohoto plnění je povinen přiznat a zaplatit daň na výstupu, a to ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

 

Zveřejnění informace k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví na MFCR 

Informace k výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti 
§ 92a odst. 6 ZDPH (Aktualizace k 1.1.2012) z 23.11.2011 
 

Pokyn GFŘ-D-6: Zajištění jednotného postupu při uplatňování některých 

ustanovení zákona o daních z příjmů z 25.11.2011 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_14312.html
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14436.html
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14436.html
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn__GFR_c_D_6.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn__GFR_c_D_6.pdf
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Režim přenesení daňové povinnosti byl již dříve uplatňován mezi plátci při dodávání 

neopracovaného zlata. (§ 92b), 

Od novely zákona o DPH platné od 1. 4. 2011 byl postup rozšířen o dodání zboží podle 

přílohy č. 5, kam patří struska, odpady z plastů, sběrový papír, použité hadry, skleněné střepy, 

odpad z drahých kovů, odpad a šrot ze železa, oceli, mědi, niklu, hliníku, olova, zinku, cínu 

atd. (§ 92b) a o převod povolenek na emise skleníkových plynů. (§ 92d), 

Od 1. 1. 2012 se bude režim přenesení daně vztahovat také na poskytnutí stavebních nebo 

montážních prací plátci, (§ 92e), které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-

CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008. V současné době je novela v parlamentu a není jasné, 

zda bude společné hlášení, nebo nové.  

Při poskytnutí plnění osobě, která není plátcem, se režim přenesení daňové povinnosti 

nepoužije. 

PLÁTCE – DODAVATEL - Poskytovatel plnění je povinen: 

 vystavit daňový doklad, doklad neobsahuje výši daně, ale sdělení, na kterém je 

uvedeno, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění 

uskutečněno 

 vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely, ve které je povinen uvést 

DIČ odběratele, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a 

předmět plnění 

 předložit správci daně současně s daňovým přiznáním výpis z evidence pro daňové 

účely, obsahující údaje podle předchozího odstavce, a to ve formátu a struktuře 

zveřejněné správcem daně, DPHEVD 

 uvést plnění do řádku 25 daňového přiznání 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_61020.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_61019.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_61019.html
http://epodpora.mfcr.cz/media/struktura_dphevd_112011.pdf
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PLÁTCE – ODBĚRATEL je povinen: 

1. doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně a za správnost vypočtené daně 

odpovídá, 

2. vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely, ve které je povinen uvést 

DIČ dodavatele, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a 

předmět plnění, 

3. předložit správci daně současně s daňovým přiznáním výpis z evidence pro daňové 

účely, obsahující údaje podle předchozího odstavce, a to ve formátu a struktuře 

zveřejněné správcem daně, DPHEVD 

4. je povinen uvést daň na výstupu do řádku 10/11 a nárok na odpočet může uplatnit 

v řádku 43/44 přiznání. 

Postup v SB KOMPLET. 

Komplexně řeší celou problematiku režimu přenesení daňové povinnosti modul SBFAKT a 
SBPEN/SBJUCT od verze 2011.43. 
Seznam všech používaných položek z přílohy č. 5 pro rok 2011 je v souboru CI_DPHP5.DDD. 
Tento souboru musí být v kořeni SB KOMPLETu. Formát XML je uložen v souboru DPHEVD.XMF, který 
rovněž musí být uložen v kořeni spolu s adresářem  SB_XML pro uložení vygenerovaných souborů. 

Základní nastavení 

Při prvním použití funkce „Hlášení podle § 92“ 

 
se nabídne: 

 
Pokud odpovíte Ano, dojde k načtení číselníku odpadů CI_DPHP5.DDD  do tzv. ceníku prací 
(PRACE.DBF) a k nastavení potřebných prvků podmínek a maker. Pokud nepracujete se Skladem, lze 
tuto cestu doporučit. 
V případě naskladňovaní a vyskladňování odpadů, nastavení maker konzultujte s dealerem nebo 
autorem. 

http://epodpora.mfcr.cz/media/struktura_dphevd_112011.pdf
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Pokud odpovíte ne, musíte si karty odpadů, podmínky a makra nastavit sami. 

 
 
Toto nastavení značí, že „Režim přenesení daňové povinnosti“ se nebude používat ve skladu – 
položky se nebudou přijímat a vydávat ze skladových karet, ale budou se brát z položek faktur. 
Vybírají se jen ty položky, které mají v JKV v souboru PRÁCE.DBF hodnotu 92. pro označení kódu 
odpadu se bere přímo KOD z ceníku prací. Pro odběratele se DPH vykazuje na řádku 011 pro základní 
DPH a řádku 044, respektive na řádku 010 a 043 pro sníženou DPH. 
Pro dodavatele se vykazuje na řádku 025. 
 
ukázka ceníku prací: 

 
Název je zkrácen na 30 znaků. Celý text je v poznámce a popisu. Daň se uplatní u odběratele, u 
dodavatele je nahrazena řádkem přiznání. 
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DODAVATEL 

Vystavení daňového dokladu se provede v modulu SBFAKT. Prodej se uskuteční buď řadou 

faktur pro prodej materiálu, nebo samostatnou řadou. 

Odběratel je sběrna, kovohutě, … 
 
Sazby mohou být: R 25 / RZ25 / RS25 , je to plnění k řádku 25. 
Zároveň se vytvoří DD bez DPH k řádku 025.  Pokud se použije RZ25 a RS25, v rekapitulační tabulce 
tisku se vytiskne rekapitulace sazeb tohoto nedaňového plnění. 
 

 
Do daně v hlavičce lze napsat: R 25 / RZ25 / RS25, respektive na každém řádku do DPH vložit R 25 / 
RZ25 / RS25. 
 
V těle faktury vybíráte na * z ceníku prací příslušný odpad: 
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Na faktuře musí být sdělení: výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění 

uskutečněno. 

Možností je několik: 

a) vložit volným textem 

 
b) načíst z textového souboru pomocí F3, textový soubor si musíte připravit a uložit F2 

 
c) uložit do souboru TE_FV92.TXT v případě, že máte samostatnou řadu FV92 

Na faktuře není zdanitelné plnění. 
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Výsledná faktura: 

 
Poznámka: Faktura byla vytisknuta pomocí programu DosPrint. 

Program a nastavení dodává MILCOM servis a.s..  
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Pokud je na faktuře potřeba rozlišit základní a sníženou DPH, použije se pro základní daň 

RZ25 a pro sníženou RS25. 

 
Na faktuře je rekapitulace. 
 
Tisk do formuláře: 
Pokud se použije RS25 nebo RZ25,  
@PARAG92S..........................   
 @PARAG92Z.........................  
 
se naplní textem: 
 

Dle §92e v sazbě 14% základ        60.00 

Dle §92e v sazbě 20% základ    1300.00 
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Odběratel 

Přijetím faktury v modulu SBFAKT.EXE  
a vložením „odpadů“ z ceníku prací. 

 
Po najetí do DPH a stisknutím * se nabídnou možnosti. 
Pro přenesenou daň. povinnost platí R10/R10K/R11/R11K. 
R10 resp. R10K je pro základní sazbu, R11 resp. R11K je pro sníženou sazbu. 
 
Po uložení faktury přijaté s přenesenou daní, se daň odečte. 

 
 a do souboru Daňových dokladů (v modulu SBPEN.EXE, Analýza DPH, Daňové doklady) se uloží plnění 
k řádkům 010/011 a nárok na odpočet k řádkům 043/044. 
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Dodavatel i odběratel 

Další tři podmínky pro dodavatele i odběratele v „Režim přenesení daňové povinnosti“ plní 

modul SBPEN.EXE. 

 
Po vyvolání funkce: Hlášení podle § 92, je nastaveno období a kurzor stojí na posledním 

políčku. A. 

Pokud nechcete měnit období, potvrďte. 

Zpracují se obě hlášení současně. Zároveň se provede kontrola na daňové hlášení. 

Je vhodné, udělat daňové hlášení dříve. 

 
Alt E - exportovat do XML souboru <Alt><E> 
Vytvoří se příslušné soubory.  
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Po vytvoření XML souboru, jej lze načíst na Daňový portál. 

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces 

 
Po načtení souboru 

 

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
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Úplný opis písemnosti ve tvaru stanoveném Generálním finančním ředitelstvím. 

 

 


