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Informace GFÅ˜ k uplatÅˆování DPH u tzv. skont a bonusÅ¯ (29.04.2011) V souvislosti se zmÄ›nou pravidel pro provádÄ›ní
oprav základu danÄ› a vý&scaron;e danÄ› ve smyslu ustanovení § 42 zákona Ä•. 235/2004 Sb., o DPH (dále jen
&bdquo;ZDPH&ldquo;), jsou opakovanÄ› pokládány dotazy a rozdílné výkladové argumentace týkající se tzv. bonusÅ¯ a
skont poskytovaných v rámci dodavatelsko-odbÄ›ratelských obchodních vztahÅ¯. Oprava základu danÄ› a vý&scaron;e
danÄ› pÅ™i sníÅ¾ení základu danÄ› po uskuteÄ•nÄ›ní zdanitelného plnÄ›ní byla doposud nepovinná. Novela ZDPH úÄ•inná o
1.4.2011 v&scaron;ak s ohledem na poÅ¾adavek závazné unijní úpravy (SmÄ›rnice o DPH) zavedla povinnost
provádÄ›ní oprav základu danÄ› a vý&scaron;e danÄ›. S ohledem na uvedené Generální finanÄ•ní Å™editelství (dále jen
&bdquo;GFÅ˜&ldquo;), po projednání s Ministerstvem financí, provedlo detailnÄ›j&scaron;í rozbor dotÄ•ené problematiky, na
jehoÅ¾ základÄ› se vydává následující informace, která slouÅ¾í k ujednocení výkladových východisek pro budoucí aplikace
zmínÄ›ného ustanovení a problematiky:

V souvislosti se zmÄ›nou pravidel pro provádÄ›ní oprav základu danÄ› a vý&scaron;e danÄ› ve smyslu ustanovení § 42
zákona Ä•. 235/2004 Sb., o DPH (dále jen &bdquo;ZDPH&ldquo;), jsou opakovanÄ› pokládány dotazy a rozdílné
výkladové argumentace týkající se tzv. bonusÅ¯ a skont poskytovaných v rámci dodavatelsko-odbÄ›ratelských obchodních
vztahÅ¯. Oprava základu danÄ› a vý&scaron;e danÄ› pÅ™i sníÅ¾ení základu danÄ› po uskuteÄ•nÄ›ní zdanitelného plnÄ›ní byl
doposud nepovinná. Novela ZDPH úÄ•inná od 1.4.2011 v&scaron;ak s ohledem na poÅ¾adavek závazné unijní úpravy
(SmÄ›rnice o DPH) zavedla povinnost provádÄ›ní oprav základu danÄ› a vý&scaron;e danÄ›. S ohledem na uvedené
Generální finanÄ•ní Å™editelství (dále jen &bdquo;GFÅ˜&ldquo;), po projednání s Ministerstvem financí, provedlo
detailnÄ›j&scaron;í rozbor dotÄ•ené problematiky, na jehoÅ¾ základÄ› se vydává následující informace, která slouÅ¾í k
ujednocení výkladových východisek pro budoucí aplikace zmínÄ›ného ustanovení a problematiky: PÅ™edmÄ›tem posouzení
dopadÅ¯ do DPH jsou tzv. skonta, slevy Ä•i bonusy. Tyto se v praxi vyskytují pod rÅ¯znými oznaÄ•eními a definicemi, coÅ¾
v&scaron;ak nic nemÄ›ní na jejich spoleÄ•né vÄ›cné podstatÄ›. GFÅ˜ je toho názoru, Å¾e není v zásadÄ› rozdíl, zda se jedná
poskytnutí skonta Ä•i bonusu (dále jen &bdquo;bonusy&ldquo;), ale je vÅ¾dy rozhodující, zda mají resp. jsou poskytovány
jednoznaÄ•nÄ› ve vazbÄ› na jiÅ¾ uskuteÄ•nÄ›né zdanitelné plnÄ›ní nebo soubor uskuteÄ•nÄ›ných zdanitelných plnÄ›ní za urÄ•
uplynulého období. V takovýchto pÅ™ípadech je plátce &ndash; oproti minulé právní úpravÄ› &ndash; vÅ¾dy povinen
provést opravu základu a vý&scaron;e danÄ›. O právÄ› uvedenou situaci pÅ¯jde napÅ™. kdyÅ¾ dodavatel vyplatil podle
smluvního ujednání odbÄ›rateli tzv. bonus ve vý&scaron;i 4 % z celkové ceny zboÅ¾í dle faktur vystavených za odbÄ›r zboÅ¾í
uplynulém kalendáÅ™ním Ä•tvrtletí. Podle smluvených podmínek tento bonus odbÄ›rateli náleÅ¾í pokud v daném kalendáÅ™n
Ä•tvrtletí od dodavatele odebere zboÅ¾í minimálnÄ› za 5 mil. KÄ•. O uvedenou situaci pÅ¯jde i v pÅ™ípadÄ›, kdy se dodavatel
zavázal vyplatit odbÄ›rateli tzv. roÄ•ní bonus ve vý&scaron;i 240.000,- a to tehdy pokud, odbÄ›ratel uskuteÄ•ní u v daném roce
odbÄ›r zboÅ¾í min. ve vý&scaron;i 6 mil KÄ•. O pÅ™ípad, kdy bonus pÅ™edstavuje faktickou slevu z jiÅ¾ uskuteÄ•nÄ›ných z
plnÄ›ní a tedy dÅ¯vod pro opravu dle § 42 ZDPH pÅ¯jde nespornÄ› i v pÅ™ípadÄ› bonusu za vÄ•asnou platbu, kdy napÅ™.
dodavatel poskytne odbÄ›rateli bonus (slevu) ve vý&scaron;i 5 % z fakturované ceny zboÅ¾í, pokud odbÄ›ratel zaplatí do 7
dnÅ¯ od vystavení faktury. Provedení opravy Pokud mÄ›l plátce u pÅ¯vodního zdanitelného plnÄ›ní povinnost vystavit daÅˆový
doklad, je povinen v pÅ™ípadÄ› opravy základu danÄ› a vý&scaron;e danÄ› vystavit opravný daÅˆový doklad. Tento musí vysta
do 15 dnÅ¯ ode dne zji&scaron;tÄ›ní skuteÄ•ností rozhodných pro provedení opravy. JestliÅ¾e plátce nemÄ›l povinnost u
pÅ¯vodního zdanitelného plnÄ›ní vystavit daÅˆový doklad, provede ve stejné lhÅ¯tÄ› opravu v evidenci pro daÅˆové úÄ•ely.
Opravný daÅˆový doklad musí obsahovat údaje vymezené zákonem - § 45 odst. 1 zákona o DPH. V pÅ™ípadÄ›, Å¾e se
konkrétní dÅ¯vod Ä•i skuteÄ•nost zakládající povinnost opravy týká více zdanitelných plnÄ›ní, mÅ¯Å¾e plátce vystavit opravný
daÅˆový doklad podle § 45 odst. 2 zákona o DPH (dále jen &bdquo;souhrnný doklad&ldquo;). S ohledem na dosavadní
praxi a nadmÄ›rné obtíÅ¾e, které vzhledem k ní mohou vzniknout, lze pÅ™i respektování principÅ¯ opravy základu danÄ› a
vazby na pÅ¯vodní opravovaná zdanitelná plnÄ›ní, v pÅ™ípadÄ› tohoto souhrnného dokladu pÅ™ijmout vstÅ™ícnÄ›j&scaron;í
náhled na poÅ¾adavek naplnÄ›ní nÄ›kterých náleÅ¾itostí tohoto dokladu. JmenovitÄ› ohlednÄ› referencí na pÅ¯vodní daÅˆové
doklady lze akceptovat i jen rámcové vymezení pÅ¯vodních zdanitelných plnÄ›ní v souhrnném opravném dokladu, a to
tak, aby vazby na pÅ¯vodní zdanitelná plnÄ›ní byly urÄ•itelné (napÅ™. daÅˆové doklady vystavené v urÄ•itém Ä•asovém obdob
nebo Ä•íselná Å™ada daÅˆových dokladÅ¯ od &ndash; do). Rozdíly mezi opraveným základem danÄ› a základem danÄ› u
pÅ¯vodních zdanitelných plnÄ›ní lze u souhrnného dokladu uvést souhrnnÄ› za v&scaron;echna opravovaná zdanitelná
plnÄ›ní. V pÅ™ípadÄ› opravy více zdanitelných plnÄ›ní s rozdílnými sazbami danÄ› lze rozdíly uvést souhrnnÄ›, av&scaron;ak r
dle jednotlivých sazeb danÄ›. Plátce v&scaron;ak musí být schopen konkrétnÄ› prokázat správnost opraveného základu
danÄ› a vý&scaron;e danÄ› a to ve vazbÄ› na údaje uvedené v opravném daÅˆovém dokladu (smlouvami, pÅ¯vodními
daÅˆ.doklady, evidencí pro daÅˆové úÄ•ely atd.). Do zábÄ›ru problematiky oprav základu danÄ› a vý&scaron;e danÄ› v pÅ™ípa
tzv. bonusÅ¯ spadá samozÅ™ejmÄ› i povinnost provedení odpovídající opravy odpoÄ•tu danÄ› na stranÄ› odbÄ›ratele. OdbÄ›ra
povinen v tÄ›chto pÅ™ípadech opravit odpoÄ•et danÄ› a to ve zdaÅˆovacím období, kdy se dozvÄ›dÄ›l o okolnostech rozhodný
vznik povinnosti ji provést &ndash; tj. v zásadÄ› bez ohledu na doruÄ•ení opravného daÅˆového dokladu. Opravu odpoÄ•tu
plátce prokazuje opravným daÅˆovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou nebo jiným zpÅ¯sobem napÅ™.
smlouvami, (§ 74 zákona o DPH). V Praze dne 29.4.2011

http://www.romana-dlouha.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 14 June, 2021, 22:22

