Metodická informace 024/07/06
Zpracováno dle zákona č.235/2004 Sb. ve znění zákona č. 319/2006 Sb.

Aktuální novela zákona o dani z přidané hodnoty
Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty významně mění Přílohu č. 1 k zákonu č. 235/2004
Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě. Jelikož novela neobsahuje úpravu o dni účinnosti, je účinná 15. den
po zveřejnění ve Sbírce zákonů. Zákon byl zveřejněn 30.6.2006 a účinný je tedy od 15.7.2006.

I. Seznam potravin se změnou z 19% sazby na 5% sazbu DPH k 15.7.2006

Název zboží

Číselný kód
Harmonizovaného systému

Korýši kromě zmrazených

0306.2

Hlemýždi, žáby

0307.6

Cukrovinky (vč. bílé čokolády) neobsahující kakao
Kávové náhražky, výtažky, esence, koncentráty vyrobené z kávy nebo pražené
náhražky kávy, kávové slupky
Káva nepražená s kofeinem
Zelený čaj (nefermentovaný), černý čaj fermentovaný a čaj částečně fermentovaný,
ve velkospotřebitelském balení
Maté

1704
0901.9
2101.1, 2101.3
0901.11
0902.2
0902.4
0903

Káva upravená

Čaj pravý v obalu nepřesahující hmotnost 3 kg

0901.12, 0901.2
0904č., 0905č., 0906č.,0907č.
0908č., 0909č., 0910č.
0902.1, 0902.3

Kakaové boby surové nebo pražené

1801

Kakaová hmota

1803

Kakaové máslo, kakaový tuk a olej

1804

Kakaový prášek neslazený

1805

Kakaový prášek slazený

1806.1

Čokoláda a cukrovinky

kód HS/CN neuveden

Čokoláda a hmoty obsahující kakao v různých tvarech v balení o hmotnosti > 2 kg

1806.2

Čokoláda a potravinářské přípravky obsahující kakao v drobném balení

1806.3

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad

1806.3, 1806.9, 1802

Koření upravené
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II. Seznam potravin vč. nápojů nadále podléhajících 19% sazbě DPH – i po 15.7.2006

Název zboží

Číselný kód
Harmonizovaného systému

Pivo ze sladu

2203

Vína šumivá

2204.1

Vína z čerstvých hroznů kromě šumivých; vinný mošt

2204.2, 2204.3

Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů

2205

Mošty a ostatní kvašené nápoje
Etylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem min. 80 % obj.
nebo více
Etylalkohol a ostatní denaturované destiláty s jakýmkoliv alkoholometrickým titrem

2206

2207.2

Destilované alkoholické nápoje

2208

2207.1

Veškeré potraviny a nápoje mimo alkoholických nápojů uvedených v tabulce II. podléhají od 15.7.2006 snížené 5%
sazbě daně z přidané hodnoty.
Zboží uvedené v dalších odstavcích přílohy č. 1 k zákonu o DPH zůstává beze změn.
Zpracovaly: Ing. Marta Mičulková, Bc. Kotalová Pavla
V Šenově u Nového Jičína, dne 10. 7. 2006

Ing. Marta Mičulková, v.r.
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