V Českých Budějovicích dne 8.12.2008

Metodické oznámení č. 10
k novele zákona č. 235/2004 Sb. o DPH od 1.1.2009 u příjemců dotací z ROP Jihozápad
K 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č. 302/2008 Sb., který je nejrozsáhlejší novelizací zákona
č. 235/2004 Sb. o DPH od doby jeho vzniku. Hlavním důvodem novely je odstranění rozdílného
přístupu k osobám povinným k dani a uvedení do souladu se Směrnicí Rady 2006/112/ES
o společném systému DPH. Předpokládá se, že většina obcí, měst a krajů se stane plátci DPH,
následující informace se však týkají i ostatních subjektů.
Osobou povinnou k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou
činnost, a i právnická osoba, která nebyla zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje
ekonomické činnosti. Ekonomickou činností je dle § 5 odst. 2 zákona soustavná činnost výrobců,
obchodníků…, a také využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, je-li tento
majetek využíván soustavně.
Registrace k DPH je povinná, jestliže obrat za 12 bezprostředně předcházejících měsíců
překročí 1 mil. Kč, přičemž se do obratu započítává ekonomická činnost. Plátcem se subjekt
stává od 1. dne třetího měsíce po překročení obratu, ale přihlášku k registraci musí na FÚ
doručit do 15 dnů po překročení obratu.
Pokud příjemce dotace z ROP Jihozápad uzavřel s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad
(dále jen RRRSJ) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace (dále jen Smlouva) ještě v době, kdy
nebyl plátce DPH, je povinen nahlásit příslušnému finančnímu manažerovi OKČ/OKP Úřadu
RRRSJ změnu v plátce DPH dle ust. čl. VI. bodu 6. této Smlouvy.
Příjemce (plátce DPH) musí v Oznámení příjemce o změně projektu z Příručky pro příjemce
uvést, zda při změně v plátce DPH bude u projektu dle jeho aktivit uplatňovat odpočet DPH na
vstupu či nikoliv a v jaké výši. Pokud ano, bude ze strany RRRSJ na základě formuláře Změny
v rozpočtu připraven Dodatek ke Smlouvě, ve kterém budou sníženy způsobilé výdaje o výši
DPH, jež si bude příjemce uplatňovat u FÚ, o tuto částku budou navýšeny nezpůsobilé výdaje a
zároveň s tím bude snížena i částka dotace.
V případě, že aktivity projektu u plátce DPH nebudou ekonomickými činnosti, u kterých by si mohl
příjemce uplatňovat odpočet DPH na vstupu, nebude mít změna z neplátce v plátce DPH žádný vliv
na výši způsobilých výdajů a výši dotace projektu, pouze toto Oznámení příjemce o změně projektu
bude založeno do složky projektu na Úřadu RRRSJ.
Součástí vzoru nových Smluv počínaje 3. výzvou bude nový bod 22 v čl. VI. Povinnosti
příjemce, který bude zároveň doplněn do již uzavřených Smluv formou Dodatku. Tento bod zní:
„Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení § 78 a 79 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, umožňuje, uplatnit nárok na odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté dotace v
průběhu 5 let od pořízení a vrátit poměrnou část dotace, kterou předtím použil na úhradu DPH
příslušného majetku a která byla způsobilým výdajem projektu. DPH, které si subjekt může uplatnit,
odpovídající podílu dotace z RR dle Smlouvy, musí neprodleně vrátit poskytovateli na jeho účet
uvedený v záhlaví Smlouvy se stejným variabilním symbolem, pod kterým platbu dotace obdržel.“
Např. pokud byla dotace z RR 36% z celkových způsobilých výdajů, pak i vratka dotace na účet
RRRSJ bude činit 36% z uplatněného DPH.
Vzhledem ke složitosti této problematiky doporučujeme ohledně plátcovství DPH konzultace
s daňovými poradci a s finančními manažery OKČ/OKP Úřadu RRRSJ při procesu administrace
projektu.
Metodické oznámení č. 10 schválila:
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Ing. Klára Böhmová
vedoucí odboru řízení programu

