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Čestné prohlášení objednatele 
 
dokládající oprávněnost nepoužití režimu přenesení daňové povinnosti 

 

 

Toto prohlášení slouží jako podklad k oprávněnosti nepoužít režim přenesení daňové povinnosti při poskytování 
stavebních a montážních prací s místem plnění v tuzemsku,  dle § 92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v pl. znění. 

 

Objednatel                

se sídlem:  

IČO / DIČ:  

Zastoupená/ý:  

 

Dodavatel                     
 

se sídlem :  

IČO / DIČ :  

Zastoupená/ý:  

 

AKCE                       

 název, popis atp.:                          
 

předávané doklady k akci:  

poznámka:  

 

 

 

Čestně prohlašujeme, že objednané plnění nebude ani z části využito k naší  ekonomické činnosti a nesplňuje tedy 
podmínky pro režim přenesení daňové povinnosti  podle §92e  zákona o DPH  č. 235/2004 Sb v platném znění.  
 
 
Čestně prohlašujeme, že ve vztahu k předmětnému plnění nevystupujeme jako osoba povinná k dani, dle § 5 odst. 
3 zákona o DPH  č. 235/2004 Sb v platném znění.  

 

 

 

V ………………………………………….  dne …………………..                                  …………………………………………. 

                  podpis objednatele 

 
 

 

 

ANO      NE 

ANO      NE 
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Na koho se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti? 

Režim přenesení daňové povinnost se uplatňuje pouze mezi plátci DPH, a to 
pouze při poskytnutí plnění v tuzemsku (v ČR). Týká se tedy poskytovatele i 
příjemce, a to u těch plnění, která jsou vymezena jako stavební nebo montážní 
práce a jsou poskytnuta příjemci pro jeho ekonomickou činnost.  

 
Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH podléhá 
poskytnutí stavebních a montážních prací, které podle sdělení ČSÚ odpovídají 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Je třeba sledovat zejména 
zda činnost patří do dané klasifikace, zda je poskytnuta v tuzemsku; plátcem a 
plátci DPH a zda ji příjemce využije v souvislosti se svou ekonomickou činností. 
Jde tedy o to, zda osoba, která zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného 
plnění jako osoba povinná k dani.  

 

 

 

 

Kdy se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije? 

Jestliže příjemce plnění pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou 
potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně. Při přiznání a 
zaplacení daně se použije "běžný mechanismus". 
 

Režim přenesení daňové povinnosti se také nepoužije v případě poskytnutí 
stavebně montážních prací obci, a to v případě, kdy je obec pořizuje pro potřeby, 
které výhradně souvisí s její činností při výkonu veřejné správy (při té se 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). 
 
Dále produkce sice související se stavebnictvím, ale mimo číselné kódy 41–43. Na 
ty se režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje. (Např.Pronájem lešení 
nezahrnující jeho postavení a demontáž, Půjčování stavebních strojů a vybavení 
bez obsluhy, Beton připravený k lití nebo Architektonické a inženýrské služby; 
technické zkoušky a analýzy,...)  

 

 

Čestné prohlášení při použití "běžného mechanismu DPH" 

Pokud nastane situace, kdy se "režim přenesení daňové povinnosti" nepoužije, přestože daná činnost jinak do tohoto 

zvláštního režimu spadá, (viz výše), doporučuje se vyžadovat po příjemci prací písemné čestné prohlášení.             
Toto čestné prohlášení pak dokládá, že takové plnění nebude ani z části využito k ekonomické činnosti příjemce, 

(příp., že příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani). 

 
Koho se režim přenesení daňové povinnosti netýká?                                                                                                        
Režim přenesení daňové povinnosti se netýká plátce, který poskytne plnění neplátci a samozřejmě se netýká také plnění, které 
poskytuje neplátce, (ať už plátci či neplátci).  

 

Když je příjemcem český neplátce  registrovaný k DPH v jiném členském státě                                              
nebo zahraniční osoba povinná k dani: 
Pokud je příjemcem plnění český neplátce, ale jde o osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobu 
povinnou k dani, vychází se z § 94 odst. 16 zákona o DPH, který říká, že osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo 
zahraniční osoba povinná k dani, kterým je poskytnuto plnění zahrnované do režimu přenesení daňové povinnosti  s místem 
plnění v tuzemsku, se stávají českým plátcem DPH, a to již dnem poskytnutí tohoto plnění.  
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