VYBRANÁ TÉMATA

Aplikace snížené sazby daně
z přidané hodnoty u piva

Obsah
Úvod .................................... 3
Příloha I ............................... 5
Prameny: ............................. 6

Vybraná témata č. 3/2016
únor 2016
Autor: Josef Palán

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ:

ŘADA: VYBRANÁ TÉMATA

Název: Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty
u piva
Autoři: Palán, J.
Číslo: Vybraná témata č. 3/2016
Datum: únor 2016

Typ řady: online
URL: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=3
První vydání řady: leden 2005
Frekvence vydání řady: nepravidelná
Zaměření: aktuální témata relevantní pro činnost
Parlamentu České republiky
Jazyk: CZ
Vydavatel: Kancelář Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4,
118 26 Praha 1

Klíčová slova:
DPH; pivo; alkohol

PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu,
její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.

Oddělení
všeobecných
studií

STUDIE

ODPOVĚDI NA
DOTAZ
Stručné odpovědi
na dotazy členů
Parlamentu

VYBRANÁ TÉMATA

MONITORING

MIGRACE

Studie zpracované
k aktuálním
problematikám

Vybrané
hospodářské
měnové a sociální
ukazatele

Přehled aktualit
v oblasti migrace
za vybrané
období

PŘEHLED SZBP

EUROZÓNA

PODKLADY

PŘEDNÁŠKY

Společná
zahraniční a
bezpečnostní
politika EU

Přehled
ekonomických
událostí v EU

pro zahraničně
politická jednání

pro zahraniční
delegace, PS,
Senát

Oddělení pro
evropské
záležitosti

STANOVISKA

KONZULTACE

DOKUMENTY EU

ZPRÁVY

PODKLADY

kompatibility
nevládních návrhů
zákonů s právem
EU

k předkládaným
vládním návrhům
zákonů

Výběr z aktů a
dokumentů EU
zaslaných PS

Aktuální agenda v
Bruselu

pro jednání
výboru na
mezinárodní
úrovni

Oddělení
komunikace
a vzdělávání

INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
Informace
o činnosti
Poslanecké
sněmovny a
prohlídky budov

ECPRD
Spolupráce
s Evropským
centrem pro
parlamentní
výzkum a
dokumentaci

PŘEDNÁŠKY
pro Poslaneckou
sněmovnu, pro
školy, veřejnost

INFORMAČNÍ
MATERIÁLY
o fungování
Poslanecké
sněmovny,
o legislativním
procesu

Srovnávací studie
Analytické studie

2

Obsah
Úvod ....................................................................................................................................................... 3
Příloha I .................................................................................................................................................. 5
Prameny: ................................................................................................................................................ 6

Úvod
Daň z přidané hodnoty patří do oblasti nepřímých daní, která je v Evropské unii upravena právem EU.
Na základě Smlouvy o fungování EU je Rada EU zplnomocněna vydávat v režimu jednomyslného
rozhodování harmonizační pravidla pro legislativu týkající se daně z přidané hodnoty, spotřebních
daní a jiných nepřímých daní, pokud je taková harmonizace nezbytná pro vytvoření a fungování
vnitřního trhu EU a zabránění narušení hospodářské soutěže.
V právu EU je oblast daně z přidané hodnoty upravena zejména směrnicí Rady 2006/112/ES o
společném systému daně z přidané hodnoty. Podle této směrnice členské státy musí uplatňovat
jednu základní sazbu DPH, kterou si stanoví každý členský stát jako procentní podíl ze základu daně
a která je stejná jak pro dodání zboží, tak pro poskytnutí služby. Tato základní sazba nesmí být nižší
než 15 %. Dále členské státy mohou uplatňovat, ale nemusí, jednu nebo dvě snížené sazby DPH,
které se stanoví jako procentní podíl ze základu daně a nesmějí být nižší než 5 %. Snížené sazby
mohou členské státy uplatnit pouze u dodání zboží a poskytnutí služeb těch kategorií, které jsou
uvedeny v Příloze III směrnice Rady 2006/112/ES.
Ustanovení přílohy III směrnice Rady 2006/112/ES stanoví, že na níže uvedené dodání zboží a
poskytnutí služeb mohou členské státy uplatnit sníženou sazbu DPH:
•

Odst. 1
„Potraviny (včetně nápojů, avšak s výjimkou alkoholických nápojů) pro lidskou a zvířecí
spotřebu; živá zvířata, semena, rostliny a přísady obvykle určené k použití při přípravě potravin;
výrobky obvykle určené k použití jako doplněk nebo náhražka potravin“;

•

Odst. 12a
„restaurační a cateringové služby, přičemž je možné vyloučit dodání (alkoholických nebo
nealkoholických) nápojů“.
Pro účely této směrnice se restauračními a cateringovými službami rozumí služby spočívající v

dodání připravených nebo nepřipravených jídel nebo nápojů či obojího určených pro lidskou spotřebu
spolu s dostatečnými podpůrnými službami umožňujícími jejich okamžitou spotřebu. Dodání jídel
3

nebo nápojů či obojího je pouze jednou složkou celku, v němž služby převažují. Restaurační služby se
poskytují v prostorách poskytovatele a cateringové služby mimo prostory poskytovatele. Za
restaurační nebo cateringovou službu se však nepovažuje dodání připravených nebo nepřipravených
jídel nebo nápojů či obojího, bez ohledu na to, zda s přepravou, či bez ní, které však nezahrnuje žádné
další podpůrné služby.
Z výše uvedeného vyplývá, že:
o na dodání piva jako zboží (prodej v obchodě) musí členský stát uvalit základní sazbu
DPH, která nesmí být nižší než 15 %;
o na dodání piva v rámci restaurační či cateringové služby může členský stát uvalit
sníženou sazbu DPH, která nesmí být nižší než 5 %. Za dodání piva v rámci restaurační
nebo cateringové služby se považuje pivo, které je čepované nebo nalévané z láhve a
servírované (v České republice obvykle v „půllitru“).
Kromě toho může členský stát požádat o udělení výjimky z ustanovení směrnice Rady
2006/112/ES, pokud jde o výši sazby. O udělení výjimky rozhoduje Rada EU jednomyslně.
V příloze I je uvedeno zdaňování piva daní z přidané hodnoty ve vybraných členských státech
EU.
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Příloha I
Zdaňování piva daní z přidané hodnoty ve vybraných členských státech EU
(v %, stav k 1. lednu 2016)
Dodání piva
jako zboží

v rámci restaurační nebo
cateringové služby

Belgie

21

21

Bulharsko

20

20

Česká republika

21

21

Dánsko

25

25

Estonsko

20

20

Finsko

24

24

Francie

20

20

Chorvatsko

25

25

Itálie

22

22

Maďarsko

27

27

Nizozemsko

21

21

Německo

19

19

Polsko

23

23

Portugalsko

23

23

Rakousko

20

20

Rumunsko

20

Slovensko

20

20

Slovinsko

22

22

Švédsko

25

25

Spojené království

20

20

20
9 (čepované 10° pivo)
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Prameny:
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané
hodnoty (Úř. věst. L 347, 11. 12. 2006, s. 1);
Zákon o dani z přidané hodnoty příslušného členského státu EU
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