
www.auditor.eu 
An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms

PRAHA BRNO BRATISLAVAPELHŘIMOV VídEň HORN

Opět se vracíme k letošní novele zákona 
o DPH, tentokrát k úpravě  nových pravidel 
fakturace. 

Informace GFŘ

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo na 
webových stránkách dne 28. března 2013 informaci 
k pravidlům fakturace (Informace č. j. 10148/13/7001-
21000-506729) a reagovalo tak na novelu zákona 
o dPH platnou od 1. ledna 2013 v oblasti implemen-
tace tzv. fakturačních směrnic EU (směrnice Rady 
2010/45/EU, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES  
o společném systému daně z přidané hodnoty, po-
kud jde o pravidla fakturace).

V úvodu zveřejněné informace GFŘ zdůraznilo,  
že jednou ze základních podmínek uplatnění ná-
roku na odpočet DPH je doložení daňového do-
kladu se všemi vlastnostmi, požadovanými záko-
nem o dPH. 

dále GFŘ popisuje konkrétní podmínky, vlastnos-
ti daňových dokladů a postupy, jak zajistit splnění 
požadovaných nároků. 

Vlastnosti daňových dokladů 

U daňového dokladu musí být po celou dobu od 
okamžiku jeho vystavení do konce lhůty stanovené 
pro jeho uchování, tj. po dobu deseti let, zajištěna: 

  věrohodnost původu, tzn. totožnost osoby, která 
plnění uskutečnila, nebo totožnost osoby, která 
daňový doklad oprávněně vystavila;

  neporušenost obsahu, tzn. skutečnost, že obsa-
hové náležitosti daňového dokladu zůstanou ne-
změněny;

  čitelnost, tzn. možnost seznámit se s obsahem 
daňového dokladu přímo nebo prostřednictvím 
technického zařízení.

Auditní stopa

K zajištění výše uvedených vlastností by měl slou-
žit systém vnitřních kontrolních mechanismů 
a procesů, které dokládají spolehlivou vazbu mezi 
daňovým dokladem a uskutečněným plněním, tzv. 
„auditní stopu“.

GFŘ uvádí, že v praxi se kontrola auditní stopy 
překrývá se samotným dokazováním nároku na 
odpočet. dokumenty dokládající auditní stopu 
musí být uchovávány po stejnou dobu, jako daňo-
vé doklady. 

Elektronické vs. listinné doklady

dle novelizovaného zákona je postavení listinné 
i elektronické formy daňových dokladů z pohledu 
požadovaných nároků rovnocenné. 
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Kontakty

Informace GFŘ popisuje zacházení s daňovými 
doklady v obou formách dle jejich specifik, zabývá 
se jejich vzájemnou konverzí, i způsoby dokládání 
auditní stopy.

U elektronických dokladů už není bezpodmínečně 
vyžadován elektronický podpis, značka nebo vyu-
žití elektronické výměny informací EdI, ovšem za 
podmínky, že bude zajištěna věrohodnost původu 
a neporušenost obsahu daňového dokladu dosta-
tečně vhodným kontrolním mechanismem, tj. prů-
kaznou auditní stopou.

Uchovávání daňových dokladů

Uchovávání daňových dokladů mimo ČR je mož-
né, pokud bude finančnímu úřadu umožněn ne-
přetržitý dálkový přístup k těmto dokladům.

Závěrem

Informace GFŘ je poměrně rozsáhlá, přesto ne-
naplnila očekávání spojená se zjednodušením 
podmínek pro vystavování a administrativu do-
kladů. Naopak definované požadavky mohou 
v některých případech ztížit prokazování nároku 
na odpočet. 
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Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství.  
Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí,  

které se čtenář rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme odpovědnost.

AUdITOR je auditorskou a daňově poradenskou společností s mezinárodním zaměřením. Již více než 20 let nabízí služby v oblasti  
auditu, daňového poradenství, mzdového účetnictví a personální agendy, vedení finančního účetnictví a podnikového poradenství. 

Prostřednictvím přidružených kanceláří na Slovensku a v Rakousku (zde pod jménem Stöger & Partner) poskytuje kompletní poradenství 
v zemích střední Evropy. Pro řešení globálních poradenských aspektů je AUdITOR nezávislým členem v celosvětové síti  

UHY International, která sdružuje účetní a poradenské společnosti ve více než 80 zemích světa.

Ing. Marta Prachařová
Vedoucí oddělení daňového poradenství  
T: +420 224 800 458 
marta.pracharova@auditor.eu

Více informací na www.auditor.eu.
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dominikánské nám. 4/5 
602 00 Brno 
T: +420 542 422 601
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