Metodický pokyn č. 58

Postupy pro dokladování DPH v režimu přenesené daňové povinnosti v případě,
kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu a vliv změny sazby
DPH na rozpočet projektu

Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v
souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č.
58, kterým se upravují postupy pro dokladování DPH v režimu přenesené daňové
povinnosti v případě, kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu a
vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu.
Cílem tohoto metodického pokynu je:
upravit postupy pro dokladování DPH v režimu přenesené daňové povinnosti
v případě, kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu,
upřesnit postup v případě změny sazby DPH ve spojitosti s rozpočtem projektu.

Postupy pro dokladování DPH v režimu přenesené daňové povinnosti
v případě, kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů
projektu.
Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zavádí s účinností od 1.
ledna 2012 u stavebních a montážních prací podle § 92e režim přenesení daňové
povinnosti z dodavatele na příjemce plnění (odběratele) dle § 92a.
Při použití tohoto režimu poskytovatel plnění uskuteční plnění za úplatu bez daně a
příjemce tohoto plnění je povinen přiznat a zaplatit daň na výstupu, a to ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
V souladu s ustanovením § 72 a dalších zákona o DPH je příjemce plnění oprávněn
k odpočtu daně na vstupu.
Tento režim se použije pouze tehdy, jestliže dodavatel i příjemce plnění jsou plátci.

Zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění nemá
přímý dopad na způsobilost DPH. DPH je způsobilým výdajem, pokud příjemce nemá
nárok na odpočet daně na vstupu a vztahuje-li se DPH k plnění, které splňuje
podmínky způsobilosti projektu.

Varianty uplatnění způsobilé části DPH v ŽoP (režim přenesené daňové povinnosti):
1. Příjemce uplatní v rámci výdajů v ŽoP rovněž DPH, vztahující se k těmto výdajům. DPH musí
být doloženo požadovanými doklady. Tuto variantu příjemce využije vždy, pokud se jedná o
závěrečnou ŽoP ( v případě, kdy v termínu předložení závěrečné ŽoP příjemce nedisponuje
požadovanými doklady k DPH, je nezbytné požádat o předložení realizace projektu a
finančního plánu tak, aby tyto doklady mohl doložit společně se závěrečnou ŽoP).
2. Pokud v době předložení ŽoP nebudou požadované podklady k DPH k dispozici, může
příjemce předložit příslušnou ŽoP bez částky DPH, kterou uplatní až v následující Žádosti o
platbu spolu s doložením požadovaných dokladů. V tomto případě rovněž příjemce uvede
ŽoP, ve které byly výdaje, ke kterým se DPH váže, uvedeny (tuto variantu nelze použít u
závěrečné ŽoP).

Doklady nezbytné k proplacení způsobilé DPH

Za účelem dokladování DPH v režimu přenesené daňové povinnosti v případě, kdy příjemce
uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu v rámci Žádosti o platbu předloží příjemce:
1. kopii daňového přiznání k DPH podle § 101 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH,
2. kopie případných opravných či dodatečných daňových přiznání,
3. kopii evidence pro daňové účely podle § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (s náležitostmi
dle § 92a), přehled dokladů vztahujících se k řádkům č. 10 a 11 daňového přiznání
z účetnictví.
4. doklad o úhradě daňové povinnosti finančnímu úřadu - kopie výpisu z bankovního účtu
(originál dokladu k nahlédnutí). Tento dokument není relevantní v případě, kdy příjemci
vznikne v příslušném zdaňovacím období nárok na vrácení nadměrného odpočtu daně (odpočet
daně převyšuje daň na výstupu) nebo je odpočet daně roven dani na výstupu.

Doklady dle bodů 1 – 3 příjemce doloží ověřené finančním úřadem (nikoliv pouze
razítko o doručení daňového přiznání na podatelnu).
Doklady dle bodu 4 doloží příjemce v případě, že mu vznikne povinnost uskutečnit
odvod DPH na účet správce daně.

Požadované dokumenty příjemce předloží spolu s příslušnou Monitorovací zprávou se
Zjednodušenou žádostí o platbu (ŽoP). Předloženy budou jen ty dokumenty (resp.
daňová přiznání s přílohami), které se váží k výdajům projektu.
Pokud příjemce dotace (plátce DPH) neuplatňuje DPH v rámci způsobilých výdajů,
nemá povinnost předkládat v rámci povinných příloh k žádosti o platbu kopii evidence
pro daňové účely podle § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

Opravy odvedeného DPH

Pokud již proběhla administrace Žádosti o platbu a výdaje na DPH byly příjemci
proplaceny a příjemce po této době předloží správci daně opravné či dodatečné daňové
přiznání, kde budou zahrnuty i výdaje vztahující se k projektu mající vliv na výši
proplaceného DPH (tzn., že bylo příjemci v žádosti o platbu vyplaceno vyšší DPH, než
na jaké měl nárok), má příjemce povinnost tuto skutečnost nahlásit neprodleně na
ÚRR SČ včetně doložení příslušných dokladů a v součinnosti s ÚRR SČ neoprávněně
vyplacenou částku dotace vrátit. V případě, že by tak příjemce neučinil, porušil by
podmínky poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy a dopustil by se tak
porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční manažer je oprávněn si v rámci kontrol v době udržitelnosti projektu vyžádat
všechna daňová přiznání příjemce k DPH (řádná, opravná i dodatečná) ke kontrole
odvodů DPH.
Výjimka z povinnosti používání zvláštního účtu projektu

V případě úhrady daňové povinnosti finančnímu úřadu, není nutné tuto úhradu
provádět přímo ze zvláštního účtu projektu. Příjemce pouze po obdržení dotace část
dotace vážící se k předmětné způsobilé DPH převede ze zvláštního účtu projektu na
účet, ze kterého úhradu daňové povinnosti provádí.

Vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu
1) Zvýšení sazby DPH
V případě zvýšení sazby DPH nebude u projektů povoleno navýšení celkových
způsobilých výdajů projektu nad schválenou maximální částku dotace. Pokud však
příjemci vznikne úspora v některých položkách rozpočtu, (např. v důsledku konečné

nižší ceny zakázky u výběrového řízení), může příjemce prostřednictvím formuláře
Oznámení příjemce o změnách projektu ve Smlouvě o poskytnutí dotace zažádat o
přesun relevantní části těchto prostředků do položky DPH, pokud se však bude jednat
o objektivně nepředvídatelnou událost (resp. k úpravě sazby DPH došlo až po
registraci projektu).
2) Snížení sazby DPH
V případě snížení sazby DPH příjemce v rámci nejbližší monitorovací zprávy
(průběžné/závěrečné) oznámí změnu rozpočtu spočívající ve snížení relevantní části
DPH v rámci způsobilých výdajů rozpočtu projektu.

Postupy dle tohoto metodického pokynu jsou platné od 1.1.2012 pro projekty v rámci
všech kol výzev (tedy i projektů v realizaci, které budou předkládat žádosti o platbu
v roce 2012, případně následujících letech obsahujících faktury se zdanitelným
plněním v roce 2012, případně následujících letech).

Metodický pokyn č. 58 byl schválen Výborem Regionální rady dne 18. 6. 2012
usnesením č. 16-26/2012/VRRSČ s platností od 19. 6. 2012.

