
OBLAST DPH

Z hlediska DPH je elektronický obchod rozdělen
do dvou kategorií:

• přímý elektronický obchod, který spočívá v
„elektronickém převodu“ virtuálního zboží
nebo služeb, jako jsou webové stránky,
soubory, software, obrázky, texty, informace,
přístup k databázím atd.

• nepřímý elektronický obchod, který spočívá
ve „fyzickém převodu“ hmotného majetku,
obchod probíhá prostřednictvím „sítě“
(uzavření smlouvy), ale platba a dodání zboží
probíhá tradičními způsoby;



PŘÍMÝ ELEKTRONICKÝ OBCHOD

Služby přímého elektronického obchodu, bez ohledu na místo 
sídla poskytovatele služeb, jsou pro účely DPH územně relevantní 
v zemi zákazníka služby. To platí od roku 2015, a to jak pro 
vztahy B2C (služby poskytované spotřebiteli), tak pro B2B (služby 
poskytované obchodnímu zákazníkovi, profesionálovi), se 
specifickými výjimkami.

NEPŘÍMÝ ELEKTRONICKÝ OBCHOD

Nepřímý elektronický obchod se pro účely DPH klasifikuje jako
prodej zboží, obdobně jako zásilkový prodej. Interní prodej (italská
firma) podléhá DPH v Itálii. Prodej zboží subjektu EU podléhá DPH
v zemi určení. V případě, že kupujícím je osoba neplatící daně, je
transakce klasifikována jako intrakomunitární převod se závazky k
DPH, které si platí kupující sám prostřednictvím reverse charge.

Je třeba poznamenat, že v opačném případě je subjekt EU
povinen se v Itálii identifikovat, pokud v předchozím roce provedl
transakce bez stálé provozovny (pobočky) se soukromými
osobami podléhajícími italskému DPH, které přesahují hranici 35
000 EUR (tato hranice bude standardizována pro všechny země
EU na hodnotu 10 000 EUR)

Příklad B2C, česká firma prodává italským soukromým
spotřebitelům: jakmile česká firma překročí hranici 35 000 EUR,
musí DPH přiznávat v Itálii. Prodejce bude muset splnit daňovou
povinnost prostřednictvím přímé identifikace nebo jmenováním
daňového zástupce.



ROZSAH PŘÍMÝCH DANÍ A PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI 
STÁLÉ PROVOZOVNY/POBOČKY

Stálá provozovna je definována jako stálé místo podnikání, jehož
prostřednictvím nerezidentská společnost vykonává veškerou a nebo pouze
část své činnosti na území daného státu. Vyžaduje tedy existenci centra
činnosti, spojené s běžnou činností společnosti a schopnost vytvářet příjmy.

Z hlediska přímého elektronického obchodování lze definovat stálou
provozovnu jako server, který společnost používá pro svoji online obchodní
činnost, zatímco web nebo poskytovatele internetových služeb není vhodné
definovat jako stálou provozovnu.

Z pohledu přímých daní podléhá příjem právnických osob 24% dani,
zatímco příjem fyzických osob podléhá dani z příjmů fyzických osob dle
různých sazeb. Společnosti musí také platit IRAP (regionální daň z výrobní
činnosti) ve výši 3,9%.



ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI A 
NEBO POBOČKY 

____________



KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST

Otevření společnosti notářským zápisem, registrace u obchodní komory a založení DIČ

Oznámení o zahájení činnosti v obchodním rejstříku a případné nahlášení na obci

Roční poplatek regionální komoře

Roční registrační poplatek

Vedení firemních knih (zápisy ze schůzí akcionářů, atd..)

Vedení účetních knih (DPH, deník, evidence majetku, atd.)

Oznámení o platbě DPH (4x za rok)

Deklarační povinnosti: daňové přiznání, DPH a IRAP (regionální daň z výrobní činnosti)

Jakékoli formality související s prováděnými operacemi (Esterometr, Intrastat)

Povinnosti vztahující se k deklaraci náhrad samostatně výdělečných osob - cu/770



POBOČKA

Registrace obchodní komory s případným oznámením zahájení činnosti na obci

Roční platba poplatků komoře

Založení DIČ

Vedení účetních knih (DPH, deník, evidence majetku, atd.)

Oznámení o platbě DPH (4x za rok)

Deklarační povinnosti: daňové přiznání, DPH a IRAP (regionální daň z výrobní činnosti)

Jakékoli formality související s prováděnými operacemi (Esterometr, Intrastat)

Povinnosti vztahující se k deklaraci náhrad samostatně výdělečných osob - cu/770



PŘÍMÁ IDENTIFIKACE

Založení DIČ

Oznámení o platbě DPH (4x za rok)

Přiznání k DPH

Vedení evidence DPH

Jakékoli formality související s prováděnými operacemi (Esterometr, Intrastat)
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