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Vlastní rozhodování o vrácení daně vždy bude 
probíhat podle pravidel stanovených členským 
státem vracení daně.  Jednotně pro všechny státy 
jsou nastaveny základní procesní linie:

1. Kdo?
Osobou oprávněnou k uplatnění nároku na 
vrácení daně podle § 82 zákona o DPH je:

Žadatel, který v období pro vrácení: 

Je registrovaným plátcem DPH (ve smyslu § 94 
zákona o DPH),

Má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v 
ČR (usazení),

Nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu, 
v členském státě, ve kterém nárok uplatňuje, 
a to podle pravidel stanovených tímto členským 
státem,

Neuskutečňoval pouze plnění osvobozená od 
daně bez nároku na odpočet daně podle  § 51 
zákona o DPH,

Daňový subjekt (žadatel) může být v 
rámci procesu vrácení daně zastoupen

Zastupování se řídí ustanovením § 10 odst. 3 
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
ve znění p. p. Zástupce musí být evidován u místně 
příslušného správce daně žadatele na základě plné 
moci neomezené, či speciální pouze pro plné účely 
vracení DPH ve smyslu § 82 zákona o DPH. Toto je 
důležité mj. pro získání přístupu do aplikace 
(viz dále), při více řízeních lze takto přístup 

udělit více zástupcům.
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2. Co?

Žádat lze o vrácení daně zaplacené v ceně zboží nebo 
služby nakoupené žadatelem v jiném členském státě 
(v tuzemsku půjde-li o žadatele registrovaného v 
jiném čl. státě než je ČR). Výše nároku na vrácení se 
posuzuje obdobně jako nárok na odpočet daně dle § 72 
zákona o DPH. Pokud je žadatel povinen krátit odpočet 
daně, postupuje podle § 72 odst. 4 a 5 zákona o DPH 
a má tak nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši. 
V podávané žádosti o vrácení daně je potom  povinen 
označit uplatňování koeficientu pro poměrný nárok na 
vrácení daně a uvést aktuálně známou hodnotu tohoto 
koeficientu.

3. Jak?

Základní podání v dané oblasti DPH, tj.:

Žádost o vracení DPH, 
  
je možné učinit pouze elektronicky a to prostřednictvím 
členského státu usazení žadatele.

A. V podmínkách České republiky 
(tj. v případě žádosti českého 
plátce o vrácení DPH zaplacené 
např. v Polsku) bude možné 
takto učinit podání – podat 
žádost nebo oznámit 
upřesnění koeficientu 
- prostřednictvím 
Daňového portálu české 
daňové správy, spravovaného 
Ministerstvem financí ČR, v 
aplikaci: „Vracení DPH plátcům v 
jiných členských státech“ (dále jen „aplikace“). 

Aplikace bude dostupná od 1. 1. 2010 na Daňovém portále 
z:

http://cds.mfcr.cz => Daně elektronicky => Daňový 
portál; 

nebo 

www.mfcr.cz => Daně a cla => Daňový portál. 

 
Možnost žádat vrácení DPH zaplacené v 
jiném členském státě EU upravená výše 
zmíněným ustanovením do 31. 12. 2009 
zůstává zachována principielně obdobně i od  
1. 1. 2010. NOVINKOU resp. podstatnou změnou 
v této oblasti je ZPŮSOB podávání žádostí o 
vrácení. Velice zjednodušeně lze podstatu 
změn shrnout  slovem ELEKTRONICKY. Nejde 
však jen o toto.
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Více informací o nových 
pravidlech pro vracení DPH 
v rámci EU od 1. 1. 2010 
naleznete na internetových 
stránkách české daňové 
správy (http://cds.mfcr.cz)
v sekci Daně a poplatky => DPH 
a rovněž i v sekci Mezinárodní 

spolupráce => DPH>DPH v EU => Vracení DPH. 
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Přístup do aplikace?

K získání přístupu je nutné elektronicky 
podat Žádost o přístup do aplikace opatřenou 
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu 

zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, 
ve znění p. p. Seznam akreditovaných poskytovatelů 
certifikačních služeb je uveden na internetových 
stránkách Ministerstva vnitra ČR, www.mvcr.cz. 
 Žádost o přístup se podává místně příslušnému 
správci daně a to prostřednictvím Daňového portálu 
české daňové správy v aplikaci Elektronická 
podání (Aplikace EPO). Formulář žádosti bude na 
daňovém portále k dispozici od 1. 1. 2010:

http://cds.mfcr.cz => Daně elektronicky => Daňový 
portál => Elektronická podání => DPH; nebo 

www.mfcr.cz => Daně a cla => Daňový portál => 
Elektronická podání => DPH.

Žádost bude místně příslušným správcem daně 
posouzena v rámci 15 pracovních dní.
Žadatel/zástupce bude o výsledku posouzení 

vyrozuměn prostřednictvím mobilního telefonu 
a to pouze v případě, že přístup do aplikace 
byl místně příslušným správcem daně zamítnut. V 
opačném případě po uplynutí stanovené doby, nebo 
i dříve, bude mít žadatel resp. jeho zástupce 
otevřen přístup do aplikace. 
!Vstup do aplikace bude umožněn osobě, která 
žádost podala a to na základě jejího uznávaného 
elektronického podpisu.
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Kam se případně obracet s dotazy ohledně 
vyřízení žádosti o vrácení DPH?

Žádost je podávána daňové správě členského státu 
vrácení. Na internetu české daňové správy bude 
zpřístupněn přehled kontaktních míst a i obecné 
požadavky jednotlivých členských států ve věci vrácení 
daně (http://cds.mfcr.cz => Mezinárodní spolupráce => 
DPH => DPH v EU => Vracení DPH). 

?

Aplikace:
Po přihlášení do aplikace bude mít žadatel/
zástupce možnost výběru položek, kdy:
V odkazu „Všeobecné informace“ nalezne podrobné 
informace k jednotlivým částem aplikace, pravidlům 
vyplňování a činnostem souvisejícím s podáním, 
odkaz na předmětná legislativní ustanovení a 
obecné požadavky jednotlivých členských států. 
Registrační data žadatele, případného zástupce, 
jsou v podáních automatizovaně vyplněna tak, 
jak jsou aktuálně evidována místně příslušným 
správcem daně, bez možnosti oprav. Pokud tyto 
údaje nejsou v souladu se skutečným stavem, 
žadatel/zástupce musí kontaktovat místně 
příslušného správce daně a zjednat nápravu zde. 
V aplikaci je možné k žádosti přiložit přílohy 
o max. velikosti do 5 MB včetně zazipování a ve 
formátu: .pdf, .jpg, .tif.
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B. Osoby registrované v jiném členském státě, 
které žádají vrácení daně zaplacené v ČR musí podat 
žádost o vrácení této daně ve svém státě usazení a 
to prostřednictvím elektronického portálu zřízeného 
v tomto státě. Mělo by jít o obdobnou aplikaci jak 
výše načrtnuto. Řádně podaná žádost bude elektronicky 
předána do ČR, kde bude vyřizována příslušným správcem 
daně, kterým je FÚ pro Prahu 1.  Komunikace s žadatelem 
bude i zde probíhat v zásadě elektronickou formou.

4. KDY? - Lhůty

Žádost o vrácení daně se podává v členském státě usazení 
do 30. září kalendářního roku následujícího po období 
pro vrácení daně.

Nová pravidla pro vracení se týkají všech žádostí 
podaných po 31. 12. 2009, platí tedy i pro žádostí 
s obdobím pro vrácení za rok 2009, avšak podané až 
od 1. 1. 2010 a dále. 
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