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UNIVERZITA  KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1


OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 24/2007

ke změnám v oblasti daně z přidaného hodnoty


V Praze dne 27. prosince 2007
č. j. 1084/07

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, přináší s účinností od 1. 1. 2008 rozsáhlé změny daňového systému. Součástí novely daňových předpisů jsou i mimo jiné změny v oblasti daně z přidané hodnoty.


-	Snížená sazba daně se zvyšuje  z 5 % na 9 % (§ 47, odst. 1.,  písm. b).


- 	Zvýšení snížené sazby daně z 5 % na 9 % se v rámci naší organizace bude týkat ubytovacích služeb a dále prodeje zboží v nezměněném stavu v bufetech a prodeje studených balíčků.

- 	Pokud jsou ubytovací služby poskytovány včetně dalších služeb, a to i služeb stravovacích (např. snídaně), poskytovány jako jedna služba, jedná se o poskytování ubytovacích služeb, u kterých se uplatní snížená sazba daně, tj. od 1. 1. 2008 sazba 9 %. Samozřejmě za předpokladu, že služby, které jsou poskytovány jako součást ubytovacích služeb (např. snídaně) nejsou účtovány samostatně, ale v ceně ubytování (samostatné snídaně jsou i nadále účtovány s 19 % DPH). 		

-	Koeficient pro výpočet daně  z částky za zdanitelné plnění  včetně daně  je pro sazbu  DPH 9 % 0,0826 (§ 37, odst. 2). Vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře, popřípadě na padesátihaléře nebo se uvede v haléřích. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

- 	Na přelomu roku 2007 a 2008 je nutné rozlišovat datum přijetí platby za poskytnutou službu (ubytování, stravování).

	Příklad : ubytování od 21. 12. 2007 do 3. 1. 2008
	
a) pokud bude platba za ubytování přijata v měsíci prosinci 2007, bude i pobyt za leden 2008 (od 1. do 3.) zúčtován sazbou daně 5 % (datum zdanitelného plnění je prosinec, tj. přijetí platby),
 	
b) pokud bude platba za celý pobyt přijata v měsíci lednu 2008, bude i pobyt za prosinec 2007 zúčtován sazbou daně 9 % (datum zdanitelného plnění je v tomto případě 3. 1. 2008).
	
	V těchto případech není ale účtováno o zálohách !!

- 	Podle platného zákona o DPH v případě, že plátce DPH, který uskutečňuje zdanitelné plnění, přijme od osoby, pro kterou uskutečňuje zdanitelné plnění, platbu předem (zálohu) před uskutečněním zdanitelného plnění, je povinen z této přijaté platby přiznat daň. Tato daň se uplatňuje ve výši sazby daně odpovídající sazbě platné ke dni povinnosti přiznat daň, tj. ke dni přijetí platby.

Dojde-li v období od přijetí platby a datem uskuteční zdanitelného plnění ke změně výše sazby daně platné pro konkrétní zdanitelné plnění (od 1.1.2008 např. u ubytovacích služeb), k datu uskutečnění zdanitelného plnění podléhá změněné sazbě daně pouze rozdíl mezi sjednanou částkou za zdanitelné plněním bez DPH a přijatou platbou (případně platbami) bez DPH, ze které byla již daň přiznána podle původní sazby daně.

Příklad:

 20. 12. 2007 přijatá záloha na ubytování v lednu 2008 ve výši Kč 10 000,00

Na přijatou platbu vystaven daňový doklad : 
základ DPH		Kč  9 524,00
DPH 5 %		Kč     476,00
	celkem vč. DPH	Kč 10 000,00

	
	10. 1. 2008 uskutečněno zdanitelné plnění, vystaven daňový doklad :
			počet LD		cena za LD		celkem bez DPH
						bez DPH
	ubytování	25			Kč 500,00		Kč 12 500,00

	zaplacená záloha bez DPH				      -	Kč   9 524,00
		

	celkem základ	9 %					Kč   2 976,00

	DPH 9 %							Kč      267,84

	K úhradě vč. DPH						Kč    3 243,84









Závěrečné ustanovení 

Toto opatření ředitele vstupuje v platnost dne 27. prosince 2007.







Ing. Mojmír  B é m , v.r.							  ředitel 







Zpracoval: Ing. Jaromír Fix								      





