DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK

Informace k elektronické evidenci tržeb pro územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace
Z důvodu častých dotazů (zejména z příspěvkových organizací provozující stravovací zařízení)
k aplikaci Zákona o evidenci tržeb č.112/2016 Sb., který platí s účinnosti od 1. 12. 2016 na ubytovací
a stravovací služby uvedené v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56, Vám poskytujeme tuto informaci:
Podle § 12 citovaného zákona jsou tržby územního samosprávného celku a příspěvkové
organizace zcela vyloučeny z evidence tržeb.
Jinak řečeno, krajů, měst a obcí, a stejně tak i jimi zřízených příspěvkových organizací, se netýkají
povinnosti stanovené tímto zákonem. Není proto potřeba pořizovat speciální registrační pokladny.
Vzhledem k tomu, že podle § 25 citovaného zákona mají poplatníci, kterých se evidence tržeb týká,
informační povinnost k evidovaným tržbám zveřejnit na viditelném místě v provozovně informaci
o povinnosti vystavit kupujícímu účtenku, doporučujeme ÚSC a příspěvkovým organizacím zvážit,
zda skutečnost o vyloučení z evidence tržeb podle § 12 zákona č. 112/2016 Sb., ve svých
provozovnách rovněž nezveřejnit. Důvodem mohou být případné dotazy kupujících zejména
v kontextu připravované loterie účtenek.
Změna sazby DPH u stravovacích služeb
V souvislosti se zákonem o evidenci tržeb je nutné zmínit, že s účinnosti od 1. 12. 2016 dochází
u stravovacích služeb ke změně sazby DPH na 15%:
„V příloze č. 2 se za větu "55 Ubytovací služby." vkládá na samostatný řádek věta "56 Stravovací
služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59
nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního
sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního
sazebníku kapitoly 24."
Tato změna se dotkne všech plátců DPH, zejména v doplňkové činnosti příspěvkových organizací,
kdy dojde ke sjednocení sazby DPH u jídel poskytovaných přímo ve stravovně a v jídlonosičích .
Dále se tato změna sazby projeví u závodního stravování.
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