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Generální finanční ředitelství  

Lazarská 15/7, 117 22  Praha 1 

 

Sekce metodiky a výkonu daní 

 

 

                                                                                                            Č. j.: 2552/15/7100-20116-011073 

                                                ve znění Dodatku č. 1, č. j.: 39648/15/7100-20118-0128841   

                                                           Příloha č. 1 

 

 

 

Kódy předmětu plnění (v aplikaci elektronického podání Výpis z evidence pro 

účely daně z přidané hodnoty podle §92a zákona o DPH na Daňovém portálu) 

 

 

 Převod povolenek na emise skleníkových plynů – s účinností od 1. 1. 2015:  

- je ukončena platnost kódu 2  

- pro dané transakce je nutno využít nový kód 11  

(v souvislosti s přesunem obsahu ust. § 92d do ust. § 92f zákona o DPH a vládního 

nařízení č. 361/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.) 

 

 

 Plnění podle § 92f zákona o DPH a vládního nařízení č. 361/2014 Sb., ve znění 

nařízení vlády č. 155/2015 Sb. - s účinností od 1. 4. 2015 jsou nastaveny tyto 

nové kódy: 

 

12 - obiloviny a technické plodiny (zboží uvedené podrobněji v části 1., oddílu 1.1, ve 

třetím odstavci, písm. a) této informace, pro cukrovou řepu, kód CN 1212 91 – 

cukrová řepa nastane faktická využitelnost kódu od účinnosti režimu přenesení 

daňové povinnosti pro toto zboží, tj. od 1. 9. 2015) 

 

13 - kovy, včetně drahých kovů (zboží uvedené v části 1., oddílu 1.1, ve třetím 

odstavci, písm. b) a přílohy č. 2 této informace) 

 

14 - mobilní telefony (zboží uvedené v části 1., oddílu 1.1, ve třetím odstavci, písm. c) 

této informace) 

 

15 - integrované obvody a desky plošných spojů osazené těmito obvody (zboží uvedené 

 v části 1., oddílu 1.1, ve třetím odstavci, písm. d) této informace) 
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16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (zboží uvedené v části 1.,        

oddílu 1.1, ve třetím odstavci, písm. e) této informace) 

 

17 - videoherní konzole (zboží uvedené v části 1., oddílu 1.1, ve třetím odstavci, písm. 

f) této informace) 

 

 

 Od 1. 1. 2016 se zavede nový kód 3 pro dodání nemovité věci, pokud se při 

tomto dodání uplatní daň (podrobněji část 1., oddíl 1.2 této informace) 

 

 

 

Beze změny zůstávají kódy pro následující plnění:  

1 – dodání zlata (plnění podle §92b zákona o DPH) 

4 – poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle §92e zákona o DPH) 

5 – zboží uvedené v příl. č. 5 zákona o DPH (plnění podle §92c zákona o DPH) 

 


