Metodický pokyn vedoucí ekonomického odboru č. 3/2019
k používání DPH při prodeji výrobků a zboží a souvisejících vedlejších plnění
V souladu se zákonem 235/2004 Sb, zákon o dani z přidané hodnoty, § 36, odstavec 3 b) a 4, jsou
při prodeji výrobků a zboží součástí základu daně z přidané hodnoty veškeré související náklady jako
přepravné, balné apod.
Viz znění § 36 zákona:
(3) Základ daně také zahrnuje
b) vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při
jeho uskutečnění,
(4) Za vedlejší výdaje se pro účely základu daně považují zejména náklady na balení, přepravu,
pojištění a provize.
1) Sazba pro související náklady se řídí dle sazby DPH položky, u které převažuje hodnota prodeje
(v případě shody se vybere vyšší sazba).
2) Níže jsou uvedeny příklady, které je možné využít analogicky pro určení sazby pro různá
související či vedlejší plnění.
Prodej ryb včetně souvisejících nákladů
- prodej ryb se sazbou 15 % DPH + obalový materiál na prodané ryby + doprava: všechna
plnění jsou se sazbou 15 %;
-

prodej ryb se sazbou 15% DPH + zboží se sazbou 21% DPH v jednom nákupu + obalový
materiál nebo doprava: sazba souvisejícího plnění se řídí DPH položky, u které převažuje
hodnota prodeje (v případě shody se vybere vyšší sazba);

-

prodej ryb se sazbou 15% DPH + obalový materiál+ doprava (všechny položky jako související
plnění) plus vaky a tašky, které se prodávají samostatně (navíc) : vaky jako související plnění
se shodnou sazbou s výrobkem či zbožím, vaky zvlášť se základní sazbou (řešení: prodejní
položky vaky, doprava, poštovné musí být nastaveny v nabídce několikrát s různou sazbou).
Vaky prodávané zvlášť, které nejsou souvisejícím plněním, musí být vždy uvedeny na
samostatném řádku, vč. podkladu – Žádost o vystavení pohledávky.

Prodej knih/skript včetně souvisejících nákladů
- prodej knih se sazbou 10 % DPH + balné + poštovné – všechno se sazbou 10 % DPH;
-

prodej knih se sazbou 10 % a prodej propagačních předmětů se sazbou 21 % v jednom
nákupu + přepravné/poštovné + balné – sazba souvisejícího plnění se řídí DPH položky, u
které převažuje hodnota prodeje.

Zpracovala:
25.7.2019
Ing. Eva Průchová
vedoucí útvaru provozní účtárny

Schválila:
Ing. Ivana Pecková
vedoucí ekonomického odboru

