
Finanční správa k novele DPH 

Dnešní informace pouze upozorňuje na včerejší výklad Finanční správy k novele zákona o DPH č. 

343/2020 Sb., která nabyla účinnosti 1.9.2020. Jedná se o změny v uplatňování DPH při dodání zboží 

mezi jednotlivými členskými státy EU, které se na úrovni EU uplatňují již od 1.1.2020 a např. i v ČR se 

již od 1.1.2020 uplatňuje režim call-off-stock (viz např. informace Finanční správy z 22.1.2020). 

Výklad např. v části Ad. 4) vyvrací některé mylné názory ohledně prokazování přepravy zboží do jiného 

členského státu, které se v praxi začaly objevovat. Pokud lze přepravu prokázat důkazními prostředky 

dle prováděcího nařízení, tak je to velká výhoda. Pokud však nejsou naplněny předpoklady dle 

prováděcího nařízení, tak se přeprava zboží do jiného členského státu nadále prokazuje jinými 

důkazními prostředky. Změnám v DPH od 1.9.2020 bude věnována pozornost na webináři DPH 

2020/2021, který on-line proběhne 12.11.2020 a následně bude k dispozici i ze záznamu. 

Jak webináře fungují je popsáno ZDE; záznam webináře si můžete vyzkoušet na ukázce z webináře SRO 

2021 věnované pracovním smlouvám jednatelů. 

Již od zítřka 21.10.2020 lze podávat žádosti dle nové verze dotačního programu COVID-nájemné, od 

pátku 23.10.2020 (viz tisková zpráva ministerstva kultury) by měla být spuštěna nová verze dotačního 

programu COVID-kultura.  O aktuálních novinkách včetně např. dotačního programu COVID-BUS a 

především vládnímu návrhu nového zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ, společníky SRO či 

dohodáře  byla věnována pondělní epizoda podcastu O daních. 

Dnes začíná schůze Poslanecké sněmovny a v následujících dnech nás zřejmě čeká zásadní legislativní 

vývoj – kromě řady zákonů přijímaných v režimu legislativní nouze (např. „covidové“ ošetřovné, 

zproštění povinnosti prokazovat nárok na některé dávky či nový zákon o kompenzačním bonusu) by se 

např. mohlo schvalovat zrušení superhrubé mzdy a také by poslanci mohli schválit pro rok 2021 

zavedení paušální daně. O novinkách Vás budeme průběžně stručně informovat, podrobně Vás těmito 

změnami provede webinář Změny v daních 2020/2021, který proběhne on-line 19.11.2020 a 7.12.2020 

a v případě prodloužení zákazu vzdělávacích akcí i v dalších termínech; pochopitelně bude k dispozici i 

ze záznamu. 
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