Informace GFŘ k uplatňování

DPH u tzv. skont a bon usů
.(29.(>1,2011)

V souvislosti se změnou pravidel pro provádeuí oprav základu daně a výše daně ve smyslu
ustanovení § 42llÍ1OOna 235/2004 Sb, o DPH (dále jen "ZDPH"), jsou opakovaně pokládány
dotazy a rozdilRtvýklad,'vé
argumentace týk(~ici se tzv. bonusů a skonr poskytovaných v rámci
dodavatelsko-odběrareIských
obchodních vztahů. Oprava základu dani: a výše daně pti snížení
základu daně po uskutečněni zdanitelného
plnění byla doposud uepovinná. Novela ZDPH
účinná od L4.WI1 však s ohledem na požadavek závazné uníjní úpravy (Směrnice o DPH)
zavedla povinnost prováděni oprav základu daně a výše daně. S ohledem na uvedené Generální
finanční řcditelst\'j (dále jen "GFi{"l, po projednání s Ministerstvem
financí, provedlo
detailnější rozbor dotčené problematiky.
na jehož základe se vydává následujici informace,
která slouží k ujednoceni výkladových východisek pro budoucí aplikace zmíněného ustanoveni
a problematiky:
č.

Předmětem JXlSOII2Wí dopadli do DPH jsou tzv. skontu, slevy čí bonusy. Tyto se v praxi
vyskytují pod nil1lými označeními a definicemi, což však nic nemění na jejích' společné věcné
podstatě, GFŘ je toho názoru, že ncní v zásadě rozdíl, zda se jedná o posky tnutí skonra či
bonusu (dále jen ~b()nusy"), ale je vždy rozhodující,
zda nH~ií resp. jsou poskytovány
jednoznačně
ve vazbě na již uskutečněné
zdanitelné plněni nebo soubor uskutečněnvch
zdanirelných phlČllÍ za určitou část uplynulého období. V takovýchto případech je plátce oproti minulé právní úpravě - vždy povinen provést opravu základu a výše dané.
O právě IIl'edenoo situaci v/lide např. k'~Jli dodavatel
vvplatil podle smluvního
ujednáni
odběrateli tzv. bonus ,'e "Jíši 4 % z celkové celly zboží dle faktur vystavenycti za odběr zbozi JI
uplynulém kalendáillúl/. čtvrtlcti. Podle smluvenyclt podmínek
lemu bonus odbérateli nálež!
pokud 11 daném IalIendál't1Ím čtvrtletí od dodavatele odebere zboii minimálně za 5 mil. KI;.
O uvedenou sttuac: půjde i v pitpadě, kdy se dodavatel zavázal vyplatit odběrateli tzv. ročni
bonus ve l)íŠi 140,,(J()(),-a 10 tehdy pokud. odběratel uskutečni II v daném roce odběr zhatí min,
ve vý.ši 6 mil Kč.
O při pad, kdy boaus piedstavuje faktickou slevu zjiž uskutečnénych zdanitelnych plnéni a tedy
důvod pro opravu dle § 42 ZDPIJ půjde nesporně i v pripadě bonusu ia včasnou platbu, kdy
např. dodavatel poskytne odbérateli bonus (slevu) \'t' ,,-,',{i 5 % zfakturované celT)' zboží. poklid
odběratel zaplaii do 7 dmi od vystaveni faktury.

Provedení opravy
Pokud měl plata: u původního zdanitelného
plnění povinnost vystavit daňovv doklad, je
povinen v případě opravy základu daně li výše daně vystavit opravný daňový doklad. Tento
musí vystavit do 15 dnů ode dne zjištěn! skutečností rozhodných pro provedeni oprav}, Jestlize
plátce nerněl povinnost u púvodního zdanitelného plnění vystavil daňový doklad, provede ve
stejné lhůtě opravil v evidenci pro daňové účel).
Opravny daňový doklad musí obsahovat údaje vymezené zákonem - § 45 odst. I zákona o DPH.
V případě, že se konkrétní důvod či skutečnost
zakládaiíci povinnost opravy týká více
zdanitelných plnmi,milže plátce vystavit opravný daňový doklad podle § 45 odst. 2 zákona o
DPH (dále jen "souhrnný doklad"). S ohledem na dosavadní praxi a nadměrné obtíže, které
vzhledem k IÚ mobou vzniknout, lze při respektováni principů opravy základu daně a vazby na
původní opravovená zdanitclná
plnění,
v případě tohoto souhrnného
dokladu přijmout
vstřtcnejší náhled na požadavek naplnění některých náležitosti tohoto dokladu, Jmenovitě
ohledně referencí na původní daňové doklady lze akceptovat i jen rámcové vymezeni puvodnich
zdanitelnych plněni v souhrnném opravném dokladu, a to tak, aby vazby na původní zdanitelná
plněni byly určitdné (např. daňové doklady vystavené v určitém časovém období nebo číselná
rada daňových dokladů od - do). Rozdíly mezi opraveným základem daně a základem daně u
původních zdanitdnych
plnění lze u souhrnného
dokladu uvést souhrnně za všechna
opravovaná zdanitclna plnení, V případě opravy více zdanitelných plnění s rozdílnými sazbami
daně lze rozdíly uvést souhrnně, avšak rozdeleně dle jednotlivých sazeb daně. Plátce však musí
být schopen konkrétně prokázat správnost opraveného základu daně a výše daně a to ve vazbě
na údaje uvedené \i opravném daňovém dokladu (smlouvami, původními daň.doklady, evidenci
pro daňové účely atd.).
Do záběru problematiky oprav základu daně a výše daně v případě tzv. bonusů spadá
samozřejmě i povinnost provedení odpovídající
opravy odpočtu daně na straně odběratele,
Odběratel je poviaen v těchto pnpadech opravit odpočet daně a to ve zdaňovactm období. kdy
se dozvědělo okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést - tj. y zásadě bez ohledu
na doručeni opravného daňového dokladu. Opravu odpočtu plátce prokazuje opravným
daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou nebo jiným způsobem např.
smlouvami, (§ 74 zákona o DPH).
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