DAC 7: Nová oznamovací povinnost pro
internetové platformy o jejich prodejcích

Finanční správa začne sbírat informace o tržbách
přes webová rozhraní/platformy. Připravte se včas!
Provozujete internetovou platformu, přes kterou je možné prodat zboží nebo službu?
Jste poskytovatelem služeb nebo prodejcem zboží, který využívá internetová tržiště,
platformy a jiná webová rozhraní?
A víte o tom, že od ledna 2023 budou mít e-shopy, online tržiště, sharingové služby
a další digitální platformy povinnost sbírat informace o vybraných činnostech,
prodejcích a jejich tržbách a na pravidelné bázi je hlásit správci daně?
DAC 7 je směrnice Evropské unie o mezinárodní spolupráci, která
bude implementována do české legislativy. Očekávaný termín její
účinnosti je 1. ledna 2023. Od tohoto data by platformy měly být
schopny sbírat všechny požadované informace. A prodejci by měli
být připraveni na to, že správce daně bude mít k dispozici informace
o jejich tržbách.

Vybrané činnosti, o nichž se budou sbírat veškeré informace:

DAC 7 na našem blogu
Sledujte aktuální informace

• osobní služba (práce fyzické osoby založená na čase nebo úkolu,
přičemž není podstatné, jestli je služba poskytována v on-line,
nebo fyzickém prostředí, vč. například služeb poskytovaných
OSVČ);

• poskytnutí nemovité věci (obytné nemovité věci, nemovité věci
určené k podnikání, parkovací místa, byty nebo jakékoliv jiné
nemovité věci či jejich části);
• poskytnutí dopravního prostředku (možnost využití dopravního
prostředku bez řidiče, neboť poskytování dopravní služby
řidičem je osobní službou);

• prodej zboží (za zboží se považují hmotné věci a zvířata).
Prodejci, o nichž se budou informace sbírat, jsou všechny
právnické i fyzické osoby, vč. osob bez právní subjektivity, pokud
nejsou podle zákona vyloučeni (např. veřejnoprávní subjekty,
kótovaní prodejci, prodejci zboží malého rozsahu či poskytovatelé
ubytování ve velkém rozsahu).
www.deloitte.cz/dac7

4 kroky, které by měli udělat…
Provozovatelé platforem/webu

Prodejci

1. Identifikovat aktivity a prodejce,
kteří jsou předmětem oznamování

1. Identifikovat platformy, přes které
dochází k prodeji zboží/služeb

2. Identifikovat slabá místa, aby provozovatelé byli
schopni požadované informace reportovat

2. Zanalyzovat svoji pozici – zda jsou oznamovaným
prodejcem

3. Implementovat proces sběru dat a provést jejich
kontrolu

3. Zanalyzovat svoji činnost – zda budou podléhat
oznamování

4. Konsolidovat a reportovat data finanční správě

4. Nastavit účetní systém tak, aby byli schopni sami
zkontrolovat, jaké hodnoty o jejich činnosti by měly
být oznamovány přes jednotlivé platformy

Workshop Deloitte: komplexní podpora s DAC 7

Pro platformy

Zúčastněte se workshopu na míru, který vám pomůže uchopit
téma z daňového, právního i technologického pohledu.
Workshop je vhodné uskutečnit napříč finančním, obchodním
a technickým oddělením vaší společnosti.

Na workshopu vám pomůžeme identifikovat
činnosti nabízené na platformě, jednotlivé
prodejce i vydefinovat, jaké povinnosti bude muset
platforma ve vztahu k jednotlivým prodejcům
splňovat v rámci oznamovací povinnosti.
Pro prodejce
Na workshopu vám pomůžeme identifikovat
prodejní kanály, činnosti a pozice prodejce
a prodiskutujeme možnosti nastavení kontroly
aktivit a tržeb ve vztahu k jednotlivým platformám.

Nenechte DAC 7 náhodě. Která rizika jsou
spojená s touto oznamovací povinností?
Platformy:
• Pokuty a sankce, pokud nebude povinnost
řádně a včas splněna, včetně možnosti
zařazení na seznam nespolupracujících
platforem a zákazu činnosti
• Rizika spojená s nesprávným reportingem
o prodejcích a z toho vyplývající právní
a obchodní rizika

Prodejci:
• Správce daně bude mít detailní informace
o tržbách společností / fyzických osob
• Riziko spojené s nesprávným reportingem
ze strany platforem a vysvětlování vůči
finančnímu úřadu, a to nejen v České
republice
Sběr dat začíná již 1. 1. 2023, první report
se podává v lednu 2024. Času není nazbyt,
začněte novou povinnost řešit včas!
Objasníme vám, jak v kontextu dalších
daňových i právních novinek nepodcenit
přípravu!
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