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DOŠLÉ FAKTURY - Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a v KEO-Účetnictví  

Od 1. 1. 2012 se § 92a režim přenesení daňové povinnosti vztahuje i na stavební práce. V rámci tohoto režimu má 

povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno 

(odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku. 

V první řadě je důležité, aby obec nebo příspěvková organizace jako odběratel stavebních prací sdělila 

dodavateli, pro jaké účely přijaté plnění použije. 

 
1.Obec, příspěvková organizace ( neplátce DPH) 

Dodavatel 
 

Vystavené 
faktury 

Odběratel 
(neplátce DPH) 

Režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a 

Dodavatel stavebních prácí 

(neplátce DPH) 
Fakturuje bez DPH Obec, PO  

(příjemce faktury) 
Neplatí režim §92a 
 

Dodavatel stavebních prácí 

(plátce DPH) 
Fakturuje s DPH Obec, PO   

(příjemce faktury) 
Neplatí režim §92a 
 

 
 

2. Obec, PO (plátce DPH) - dodavatel (neplátce DPH) 

Dodavatel 
(neplátce DPH) 

Vystavené 
faktury 

Odběratel 
(plátce DPH) 

Režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a 

Dodavatel stavebních prácí  Fakturuje bez DPH Obec, PO  
(příjemce faktury) 

Neplatí režim §92a 
(TD např. 001) 

 
 
3. Obec, PO (plátci DPH) - dodavatel (plátce DPH) 

Dodavatel 
(plátce DPH) 

Vystavené 
faktury 

Odběratel 
(plátce DPH) 

Režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a 

a) Faktura za stavební 
práce, které jsou 
výhradně pro veřejnou 
správu   (např. oprava 
dveří u budovy 
obecního úřadu) 

Fakturuje s DPH Obec, PO  
(příjemce faktury) 

Neplatí režim §92a 
(TD např. 001) 

b) Faktura za stavební 
práce, které jsou pro 
osvobozenou činnost 
 (např. oprava oken u 
bytového domu) 
 

Fakturuje bez DPH – na 
faktuře je uvedeno, že 
faktura podléhá režimu 
podle § 92a 

Obec, PO  
(příjemce faktury) 
 
Daň na vstupu není 
uplatněna 

Platí režim §92a 
Pro 14% sazbu: 
TD 063, který vygeneruje ještě druhý TD 
563, který zajistí odvod daně na výstupu. 
TD 063 se neuplatní na daňovém 
přiznání. 
Pro 20% sazbu: 
TD 064, který vygeneruje ještě druhý TD 
564, který zajistí odvod daně na výstupu. 
TD 064 se neuplatní na daňovém 
přiznání. 

c) Faktura za stavební 
práce, které jsou pro 
zdaňovanou činnost 
 (např. oprava 
přístřešku pro těžbu 
dřeva) 
 

Fakturuje bez DPH – na 
faktuře je uvedeno, že 
faktura podléhá režimu 
podle § 92a 

Obec, PO  
 (příjemce faktury) 
Daň na vstupu je 
uplatněna: 
- plně nebo 
- je krácena nebo 
- je uplatněna 
poměrně 

Platí režim §92a 
Pro 14% sazbu: 
TD 163, který vygeneruje ještě druhý TD 
563, který zajistí odvod daně na výstupu.  
Pro 20% sazbu: 
TD 164, který vygeneruje ještě druhý TD 
564, který zajistí odvod daně na výstupu.  

 
Zpracovala: I. Mrtková 
Dne: 15. února 2012 


