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PŘÍLOHA č.2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

Toto prohlášení slouží jako podklad ke stanovení oprávněnosti uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při poskytování stavebních 
nebo montážních prací dle § 92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKAZNÍK

IČO:

DIČ:

SE SÍDLEM: 

ZASTOUPENÁ:

Česká republika -  Generální finanční ředitelství 

72080043

CZ72080043

Lazarská 15/7,117 22 Praha 1 -  Nové Město

vedoucím Oddělení hospodářské správy v Ostravě
Prosím, označte správnou variantu:

Plátce DPH: gj ANQ —> Registrační číslo k DPH:

Čestně prohlašuji, že přijaté plněni od společnosti KONĚ, a.s

BUDE □

NEBUDE IS l

použito zcela nebo z části pro ekonomickou činnost zákazníka, tedy jako plnění, které je 
předmětem daně a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

□  NE

Poučeni: režim přeneseni daňové povinnosti se uplatni pouze mezi plátci DPH a to při poskytnuli plněni v tuzemsku (misto plnění je v ČR). Uvedený režim je  tedy povinen použil plátce (poskytovatel plněni), který 

poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plněni v tuzemsku jinému plátci (příjemci plněni) pro jeho ekonomickou činnost. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud plátce 

poskytuje stavebni nebo montážní práce příjemci plněni, který neni plátcem DPH. Jde-ll o podmínku plnění mezi plátci, předpokladem pro povinnost použil režim přeneseni daňové povinnosti je skutečnost, že 

tyto osoby pň uskutečněni daného plněni vystupuji jako osoby povinné k dani, Ij. v rámci své ekonomické činnosti. U stavebních prací jde pak zejména o to, že osoba, která zdanitelné plněni přijímá, vystupuje u 

daného plněni jako osoba povinná k dani. Jestliže přijemce plněn! (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plněni výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plněni, které neni předmětem daně, neni v postaveni 

osoby povinně k dani a v tom případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, to znamená, že plátce, který uskutečnil zdanitelné plněni, uplatni daň na výstupu. Obdobně se neuplatni režim přeneseni 
daňové povinnost, pokud např. obec pořizuje plněni pro potřeby související výlučně s jej! činnosti pň výkonu veřejné správy, pň niž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Pokud 

je plněni třeba i jen z části přijímáno pro vice účelů, na přiklad pro soukromou potřebu plátce a pro jeho ekonomickou činnost nebo pro smíšené účely veřejnoprávních a neziskových subjektů, přičemž část je pro 

účely, kdy přijemce vystupuje jako osoba povinná k dani, půjde o plněni podléhající celkově režimu přeneseni daňové povinnosti. Pro případy, kdy příjemce stavebnich a montážních prací poskytnutých v tuzemsku 

je sice český neplálce, ale jde o osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobu, je nutné upozornit na ust. § 94 odst. 16 zákona o DPH. Podle tohoto platí, že takováto osoba registrovaná 

k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, se coby příjemce tuzemských plnění zahrnovaných pod režim přeneseni daňově povinnosti stává ze zákona českým plátcem, a to již dnem 

poskytnuti předmětného plněni.

ZA ZÁKAZNÍKA:
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