Příloha ke stanovisku č. j. 2233/12-2111-011654
- k aplikaci § 18 odst. 2 DŘ
ve znění č. j. 29957/13/7001-41001-011654
Situace I.
• daňový subjekt měl bydliště (sídlo) ve městě A, ale provozovnu měl ve městě B → proto
byl delegován z FÚ A na FÚ B
• nyní daňový subjekt provozovnu zrušil, stále bydlí ve městě A a do tohoto města A
přesunul podstatnou část svého podnikání
a) OFŘ obdrží žádost nebo podnět:
1. OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ o zrušení delegace. V tomto
rozhodnutí bude uvedeno datum účinnosti zrušení delegace (21. den měsíce
následujícího po měsíci, v němž rozhodnutí nabude právní moci). V odůvodnění
tohoto rozhodnutí bude uvedeno, kdo je nově místně příslušným správcem daně
(FÚ A) s odkazem na zákonnou úpravu místní příslušnosti. Nebudou vydávána
žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis se přesune z FÚ B (z jeho územního
pracoviště) na FÚ A (na jeho územní pracoviště).
2. OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ o potvrzení delegace, pokud by
dospělo k závěru, že i přesto (přes změnu okolností) by měl daňový subjekt zůstat
na FÚ B. Nebudou vydávána žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis zůstává
na FÚ B (na jeho územním pracovišti).
b) OFŘ neobdrží ani žádost ani podnět: Nebudou vydávána žádná rozhodnutí, daňový
subjekt zůstává i nadále delegován na FÚ B.
Situace II.
• daňový subjekt měl bydliště (sídlo) ve městě A, ale provozovnu měl ve městě B → proto
byl delegován z FÚ A na FÚ B
• nyní daňový subjekt stále bydlí ve městě A, ale provozovnu ve městě B zrušil a přesunul
ji do města C
a) OFŘ obdrží žádost nebo podnět
1. OFŘ je toho názoru, že provozovna ve městě C není dostatečným důvodem pro to,
aby byl daňový subjekt delegován na FÚ C, a ve městě B nemá už žádnou
provozovnu. Proto OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ o zrušení
delegace. V tomto rozhodnutí bude uvedeno datum účinnosti zrušení delegace
(21. den měsíce následujícího po měsíci, v němž rozhodnutí nabude právní moci).
V odůvodnění tohoto rozhodnutí bude uvedeno, kdo je nově místně příslušným
správcem daně (FÚ A) s odkazem na zákonnou úpravu místní příslušnosti.
Nebudou vydávána žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis se přesune z FÚ B
(z jeho územního pracoviště) na FÚ A (na jeho územní pracoviště).
2. OFŘ je toho názoru, že provozovna ve městě C je dostatečným důvodem pro to,
aby byl daňový subjekt delegován na FÚ C. Proto OFŘ vydá rozhodnutí podle
§ 18 odst. 2 DŘ o změně delegace (místo „z FÚ A na FÚ B“ bude v konečném
efektu delegováno „z FÚ A na FÚ C“). V tomto rozhodnutí bude uvedeno datum
účinnosti změny delegace z FÚ B na FÚ C (21. den měsíce následujícího po
měsíci, v němž rozhodnutí nabude právní moci). Nebudou vydávána žádná
rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis se přesune z FÚ B (z jeho územního pracoviště)
na FÚ C (na jeho územní pracoviště).
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3. OFŘ je toho názoru, že i přes zrušení provozovny ve městě B by měl daňový
subjekt zůstat u FÚ B. Proto OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ
o potvrzení delegace. Nebudou vydávána žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis
zůstává na FÚ B (na jeho územním pracovišti).
b) OFŘ neobdrží ani žádost ani podnět: Nebudou vydávána žádná rozhodnutí, daňový
subjekt zůstává i nadále delegován na FÚ B.
Situace III.
• daňový subjekt měl bydliště (sídlo) ve městě A, ale provozovnu měl ve městě B → proto
byl delegován z FÚ A na FÚ B
• nyní se daňový subjekt přestěhuje do města B ke své provozovně:
a) OFŘ obdrží žádost nebo podnět: OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ
o zrušení delegace. V tomto rozhodnutí bude uvedeno datum účinnosti zrušení
delegace (21. den měsíce následujícího po měsíci, v němž rozhodnutí nabude právní
moci). V odůvodnění tohoto rozhodnutí bude uvedeno, že místně příslušným
správcem daně zůstává FÚ B s odkazem na zákonnou úpravu místní příslušnosti.
Nebudou vydávána žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis zůstává na FÚ B (na jeho
územním pracovišti).
b) OFŘ neobdrží ani žádost ani podnět: Nebudou vydávána žádná rozhodnutí, daňový
subjekt zůstává i nadále delegován na FÚ B podle původního rozhodnutí o delegaci
místní příslušnosti. Pokud se v budoucnu daňový subjekt přestěhuje mimo působnost
FÚ B, bude řešeno podle situace IV.
Situace IV.
• daňový subjekt měl bydliště (sídlo) ve městě A, ale provozovnu měl ve městě B → proto
byl delegován z FÚ A na FÚ B
• nyní se daňový subjekt přestěhuje do města C, přičemž provozovna 1) zůstala ve městě B
nebo se 2) provozovna přesunula do města C
a) OFŘ obdrží žádost nebo podnět
1. OFŘ je toho názoru, že daňový subjekt by měl být i nadále delegován na FÚ B.
Proto OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ o potvrzení delegace. Nebudou
vydávána žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis zůstává na FÚ B (na jeho
územním pracovišti).
2. OFŘ je toho názoru, že 1) provozovna ve městě B není dostatečným důvodem
k tomu, aby byl daňový subjekt i nadále delegován na FÚ B, nebo 2) ve městě B
již není žádná provozovna. Proto OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ
o zrušení delegace. V tomto rozhodnutí bude uvedeno datum účinnosti zrušení
delegace (21. den měsíce následujícího po měsíci, v němž rozhodnutí nabude
právní moci). V odůvodnění tohoto rozhodnutí bude uvedeno, kdo je nově místně
příslušným správcem daně (FÚ C) s odkazem na zákonnou úpravu místní
příslušnosti. Nebudou vydávána žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis se
přesune z FÚ B (z jeho územního pracoviště) na FÚ C (na jeho územní
pracoviště).
b) OFŘ neobdrží ani žádost ani podnět: Nebudou vydávána žádná rozhodnutí, daňový
subjekt zůstává i nadále delegován na FÚ B podle původního rozhodnutí o delegaci
místní příslušnosti. Pokud se v budoucnu daňový subjekt přestěhuje mimo působnost
FÚ B, bude správce daně ve svém další postupu „na začátku“ této situace IV.
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