Evropská unie – dánove uzemí:
§ 31
Územní působnost
(1) Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí
a) tuzemskem území České republiky,
b) členským státem území členského státu Evropské unie s výjimkou jeho území, na které
se nevztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie,
c) jiným členským státem členský stát s výjimkou tuzemska,
d) třetí zemí území mimo území Evropské unie,
e) územím Evropské unie souhrn území členských států.
(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie nepovažuje
a) hora Athos,
b) Kanárské ostrovy,
c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, 2
d) Ålandy,
e) Normanské ostrovy,
f) ostrov Helgoland,
g) území Büsingen,
h) Ceuta,
i) Melilla,
j) Livigno,
k) Campione d' Italia,
l) italské vody jezera Lugano.
(3) Území Monackého knížectví se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za území
Francouzské republiky a území ostrova Man se považuje za území Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska, území Akrotiri a Dhekelie se považují za území Kypru.
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235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zdroj:
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=57849&nr=235~2F2004&rpp=15#local-content
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Čl. 349 Konsolidovaného znění Smlouvy o fungování Evropské unie uveden níže, zdroj: http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie
Článek 349
(bývalý čl. 299 odst. 2 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)
S ohledem na strukturální sociální a hospodářskou situaci Guadeloupu, Francouzské Guayany,
Martiniku, Réunionu, Svatého Bartoloměje, Svatého Martina, Azor, Madeiry a Kanárských
ostrovů, která je prohlubována jejich odlehlostí, ostrovní povahou, malou rozlohou, složitým
povrchem a podnebím a hospodářskou závislostí na malém množství produktů, přičemž
neměnnost a spolupůsobení těchto faktorů vážným způsobem ohrožuje jejich rozvoj, přijímá
Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem konkrétní opatření zaměřená
zejména na vytvoření podmínek pro uplatnění Smluv v těchto regionech, včetně společných
politik. Pokud jsou dotyčná konkrétní opatření přijímána Radou zvláštním legislativním
postupem, rozhoduje rovněž na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem.
Opatření uvedená v prvním pododstavci se týkají zejména celní a obchodní politiky, daňové
politiky, svobodných pásem, zemědělské politiky a politiky rybolovu, podmínek pro zásobování
surovinami a základním spotřebním zbožím, státních podpor a podmínek přístupu ke
strukturálním fondům a horizontálním programům Unie.
Rada přijme opatření uvedená v prvním pododstavci s ohledem na zvláštní charakter a omezení
nejvzdálenějších regionů, aniž by narušila integritu a soudržnost právního řádu Unie, která
zahrnuje také vnitřní trh a společné politiky.

