Metodická informace 045/07/08
Informace Ministerstva financí ze dne 22.7.2008

Ukončení platnosti mincí v nominální hodnotě 50 haléřů k 31.8.2008
Ministerstvo financí vydalo metodický pokyn k zaokrouhlování daně z přidané hodnoty po skončení
platnosti 50 haléřových mincí. V současné době probíhá schvalování tzv. „Velké novely zákona o DPH“
obsahující 300 bodů, které mění zákon o DPH. Součástí této novely je i pozměněná úprava
zaokrouhlování daně z přidané hodnoty, která bude platná až od 1.1.2009. Jelikož platnost mincí
v nominální hodnotě 50 haléřů končí 31.8.2008, vydalo MF pokyn k zaokrouhlování daně z přidané
hodnoty v tomto znění:

„Informace k zaokrouhlení daně pro účely DPH v návaznosti na ukončení platnosti mincí
v nominální hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008
Rozhodnutím ČNB končí platnost mincí nominální hodnoty 50 haléřů jako oběživa k 31. srpnu
2008. V zákoně o DPH je zrušení padesátihaléřů řešeno u zaokrouhlení daně v novele zákona o
DPH, s účinností od 1. ledna 2009.
V návaznosti se zrušením platnosti padesátihaléřů bude v období do účinnosti zmiňované
novely zákona o DPH, tj. od 1. 9. 2008 do 31.12.2008 daň v hotovostním platebním styku
zaokrouhlena na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, tedy na koruny (matematicky).
U bezhotovostního styku bude nadále možnost uvádět daň v haléřích.
Podle § 3 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů se při
konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se zaokrouhlí celková
částka vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.
V situacích, kdy je najednou dodáváno více druhů zboží, nebo poskytováno více služeb najednou, je
možné provést výše uvedené zaokrouhlení až u „celkové“ daňové povinnosti, tj. daně vypočítané ze
základu daně za všechna takto uskutečněná plnění.
Pokud se jedná o zdanitelné plnění podléhající pouze jedné sazbě daně, plátce vypočte částku daně z
konečné ceny po zaokrouhlení s využitím koeficientu, který vyjadřuje sazbu daně přepočtenou včetně
daně, tj. sazbě 9% z ceny bez daně odpovídá koeficient 0,0826 a sazbě daně 19% z ceny bez daně
koeficient 0,1597.
Pokud nákup zboží a služeb bude obsahovat více zdanitelných plnění s různými sazbami daně, je
možné při zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti rozdíl vzniklý se
zaokrouhlení celkové částky přiřadit pouze k základu daně k jedné z použitých sazeb daně, popřípadě
rozdělit vzniklý rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky do jednotlivých základů daně v členění podle
sazby daně.
Bude-li při výpočtu částky daně vycházet plátce z ceny bez daně a dopočte cenu s daní jako součet
ceny bez daně a vypočtenou daň v haléřích a tuto cenu s daní zaokrouhlí dodatečně na koruny, je
povinen provést výpočet daně z této konečné, zaokrouhlené ceny včetně daně.
Podle zákona o DPH se rozdíl vzniklý zaokrouhlením při výpočtu daně podle § 37 zákona o DPH do
základu daně nezapočítává.“
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Nejbližší daňové povinnosti
08.8. Doplatek sociálního pojištění OSVČ dle přehledu za rok 2007
(při podání přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě k 30.6.)
25.8. Přiznání a platba DPH za 07/2008
01.9. Daň z nemovitostí – 1. splátka pro zemědělce
15.9. Daň z příjmů – odvod čtvrtletní zálohy
25.9. Přiznání a platba DPH za 08/2008

V Šenově u Nového Jičína, dne 31.7.2008
Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Bc. Kotalová Pavla

Ing. Marta Mičulková, v.r.

Výtisk je určen pouze pro adresáta.
Děkujeme, že tyto metodické informace nekopírujete a veřejně nešíříte.
Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás, rádi Vám potřebný počet dodáme. ©
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