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GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 
Sekce metodiky a výkonu daní 
 

Č.j.: 75852/20/7100-20118-203500 
V Praze  

 
 

D O D A T E K  č.  1 
 

k Informaci pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku  
 (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) 

 
Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní 
vybrané daňové povinnosti) č.j.: 40950/19/7100-20118-203500, se ve vazbě na novelizované 
znění zákona o DPH a daňového řádu (zákon č. 283/2020 Sb.) od 1. 1. 2021 mění takto:  

1. Registrace k DPH 
1.1.2 Další důvody pro povinnou registraci 
Na konec této subkapitoly se doplňuje text: 
„Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a uskuteční dodání zboží za 
úplatu, které je přemístěním zboží z tuzemska do jiného členského státu, je 
plátcem ode dne dodání tohoto zboží, pokud je pořízení tohoto zboží v jiném 
členském státě pro tuto osobu předmětem daně (§ 6c odst. 4 zákona o DPH).“ 
 1.3 Přihláška k registraci - Elektronická forma podání 

• Z textu prvního odstavce 
„Přihláška k registraci (povinná i dobrovolná), nebo oznámení o změně 
registračních údajů musí být podány pouze elektronicky. Tato zákonná povinnost 
způsobu podávání přihlášky k registraci k DPH neplatí pouze pro identifikované 
osoby.“ se vypouští poslední věta „Tato zákonná povinnost způsobu podávání 
přihlášky k registraci k DPH neplatí pouze pro identifikované osoby.“, a to včetně 
textu poznámky pod čarou č. 32.   

• Do poznámky pod čarou č. 32 se doplňuje následující text: „Tato zákonná 
povinnost platí pro plátce a od 1. 1. 2021 také pro identifikované osoby (§101a 
odst. 2 zákona o DPH). S přihlédnutím k čl. VI bodu 1 přechodných ustanovení 
zákona č. 238/2020 Sb., může být podání přihlášky k registraci a oznámení změn 
registračních údajů za období, která předcházela dni nabytí účinnosti této změny 
zákona (tj. do 31. 12. 2020) učiněno i v listinné podobě. Tj. stane-li se osoba 
povinná k dani ze zákona identifikovanou osobou do 31. 12. 2020, ale přihlášku 
k registraci podá v zákonné lhůtě po 1. 1. 2021, může toto podání učinit jak 
elektronicky, tak i v listinné podobě. Pro osoby, které se stanou identifikovanými 
osobami po 1. 1. 2021, je přípustné pouze elektronické podání. Více viz Informace 
GFŘ k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané 
hodnoty od 1. 1. 2021.“ 

• v odstavci č. 2 Datové schránky se mění text v závorce z „viz § 72 odstavec 3 
daňového řádu“ na „viz § 72 odst. 2 písm. c) daňového řádu“ 

 1.3 Přihláška k registraci-Přílohy přihlášky k registraci 

• se zaměňuje starý odkaz na Přílohu přihlášky k registraci- Informace 
o ekonomické činnosti za odkaz funkční 
(https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/registrace-
dph/Info-k-problematice-registrace-DPH) 

2. Vybrané povinnosti související s registrací k DPH – Přiznání k dani z přidané 
hodnoty 

• Vypouští se text poznámky pod čarou č. 39: „ § 101a zákona o DPH. Tato 
zákonná povinnost neplatí pro identifikované osoby. Pokud má ale identifikovaná 
osoba zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinna učinit podání elektronicky (§ 72 
odst. 4 daňového řádu)“  

• Text poznámky pod čarou č. 39 se doplňuje následovně: 
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„§ 101a zákona o DPH. Tato zákonná povinnost platí pro plátce a od 1. 1. 2021 
také pro identifikované osoby. S přihlédnutím k přechodným ustanovením novely 
zákona o DPH platí tato povinnost počínaje daňovým přiznáním za zdaňovací 
období leden 2021. “ 
 

2. Vybrané povinnosti související s registrací k DPH – souhrnné hlášení 
• Druhá věta prvního odst.: „Zejména plátce registrovaný dle § 6c odst. 3 zákona 

o DPH (viz kapitola 1.1.2), je povinen podat souhrnné hlášení, ve kterém je vykázáno 
dodání zboží do jiného členského státu.“ se mění následovně: „Zejména plátce 
registrovaný dle § 6c odst. 3 nebo § 6c odst. 4 zákona o DPH (viz kapitola 1.1.2), je 
povinen podat souhrnné hlášení, ve kterém je vykázáno dodání zboží do jiného 
členského státu.“ 

 
V ostatním zůstává text Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku 
(registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) č.j.: 40950/19/7100-20118-203500 
nezměněn.  
 
 
 
 
 
 
                   Ing. Jiří Fojtík 
                    ředitel sekce 
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