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The General Financial Directorate (hereinafter „GFD“) in cooperation with the 

Czech Statistical Office (hereinafter „CSO“) has issued at the end of August an 

information notice on classification of construction works under sections 41 to 43 

of the CZ-CPA classification in relation to the applicable VAT regime - reverse 

charge. The information notice supplements existing materials issued by GFD and 

responds to developments in specific cases. Specifically the information notice 

amends for example commentary regarding installations, repairs and 

maintenance of equipment firmly fixed to the building, changes of using the 

reverse charge mechanism in case of repairs of door closers by doors firmly fixed 

to the building or by supply of refrigerators and freezers. 

In conclusion the information notice states that where the taxpayers have so far 

acted in good faith, although their procedure did not comply with the instructions 

in the notice, tax authorities should not challenge the applied procedure, provided 

that the regulation was followed identically by the supplier and the customer. 

The full text of the information notice is available at 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/info_GFR_a_CSU.pdf 

Should you have any questions regarding the VAT point of view of construction 

works please do not hesitate to contact us. 
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Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Českým statistickým úřadem vydalo 

na konci srpna novou informaci k některým otázkám zatřídění stavebních prací 

dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové 

povinnosti ve stavebnictví. Informace doplňuje dosavadní materiály Generálního 

finančního ředitelství a reaguje na vývojové posuny u některých případů. 

Konkrétně informace doplňuje např. výklady ohledně instalací, oprav a údržby 

zařízení pevně připojeného k budově čí mění výklad použití reverse charge u 

opravy dveřních zavíračů u dveří zabudovaných ve stavbě nebo dodávky díla 

chladících a mrazicích boxů. 

Závěrem informace uvádí, že pokud plátci dosud postupovali v dobré víře a 

následně se ukáže, že jejich postup není v souladu se závěry uveřejněnými 

v informaci, správce daně by jejich postup zpochybnit neměl, a to za předpokladu, 

že stejný postup aplikoval jak dodavatel, tak příjemce plnění. 

Kompletní znění informace naleznete zde: 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/info_GFR_a_CSU.pdf 

Budete-li mít zájem o podrobnější posouzení Vašich konkrétních případů, 
neváhejte nás prosím kontaktovat.      
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