Univerzita Karlova v Praze
Opatření kvestora č. 1764/2001/II
Postup při uplatňování DPH v roce 2001

     Vzhledem ke změnám v zákoně č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinným  od 1.1.2001 a na základě  výsledků prověrky uplatňování DPH na Univerzitě Karlově v Praze vydávám následující opatření stanovící základní pravidla uplatňování DPH v podmínkách UK:

Uplatňování daně na výstupu
S ohledem na to, že UK je plátcem DPH, je nutno uplatňovat daň na výstupu u všech poskytovaných zdanitelných plnění jiným subjektům mimo UK. V případech vnitrouniverzitní fakturace (mezi složkami školy) není možno účtovat DPH. (Nevystavuje se daňový doklad.)
Ve všech případech, kdy jde o hlavní činnost se uplatňuje osvobození na výstupu.
	V případech, kdy jde o doplňkovou činnost se uplatňuje daň na výstupu, ale opět je třeba přihlížet k tomu, že i v takovém případě všechna plnění která jsou výchovnou a vzdělávací činností (zařazenou do oddílu SKP 80 školské výkony a služby) jsou osvobozena. 
	Mezi osvobozená plnění jsou dále zahrnovány dotace, příspěvky včetně členských příspěvků, popřípadě jiné finanční prostředky ze státního nebo místních rozpočtů a ze státních fondů (granty). Nezapočítávají se se granty ze zahraničí (např. Phare).
	Dle pokynu D-213 je stravování zaměstnanců v menzách považováno za součást hlavní činnosti a je osvobozeno od DPH.
Uplatňování odpočtu daně na vstupu
Nárok na odpočet daně v plné výši, podle odstavce prvního § 19a zákona, má plátce u přijatých zdanitelných plnění uskutečněných jiným plátcem, která použije k uskutečnění zdanitelných plnění podléhajících dani na výstupu. Takovou činností je např. provozování bufetu. Tato činnost musí být evidována pro účely DPH odděleně, a protože všechna plnění jsou zatížena daní na výstupu, je možno uplatnit odpočet daně na vstupu v plné výši.
	V ostatních případech jde buď o činnosti, kdy jde výhradně o plnění osvobozená a proto není nárok na odpočet daně na vstupu nebo o činnosti, kdy se odpočet krátí koeficientem. Vzhledem k tomu, že předpokládaná výše koeficientu za UK je pro rok 2001 odhadována nižší než 0,05, je možno u těchto přijatých zdanitelných plnění odpočet neuplatňovat a vyhnout se tak složité evidenci daně na vstupu (pokud je koeficient nižší než 0,05 není nárok na odpočet daně). V takovém případě se na daňové doklady na vstupu pohlíží jako by nešlo o daňové doklady a do nákladů se účtuje celková cena (která zahrnuje i daň).
Závěr :
I nadále je nutno vést evidenci zdanitelných plnění na výstupu. Je třeba důsledně využívat možností osvobození daných zákonem. V případě činností zatížených ve všech případech daní na výstupu a sledovaných odděleně se uplatňuje odpočet na vstupu v plné výši. V ostatních případech se odpočet na vstupu neuplatňuje a evidence daňových dokladů se nevede neboť se na tyto doklady nepohlíží jako na daňové doklady (nárok na odpočet je volba nikoliv povinnost).

Orientační příklady uplatňování DPH na výstupu

provozní dotace
osvobozeno

investiční dotace
osvobozeno

granty související s výukou a věd. činností
osvobozeno

akreditované studijní programy
osvobozeno

programy celoživotního vzdělávání
osvobozeno

bakalářské studijní programy
osvobozeno

magisterské studijní programy
osvobozeno

doktorské studijní programy
osvobozeno

vědecká a výzkumná činnost
osvobozeno

vývojová činnost
osvobozeno

umělecká nebo další tvůrčí činnost
osvobozeno

poplatky studentů spojené se studiem
osvobozeno

úhrada vybíraná za některé úkony od studentů
osvobozeno

státní rigorózní zkouška, která není součástí studia
osvobozeno

krátkodobý pronájem (do 48 hodin)
5%

pronájem nemovitostí (nebytových prostor bez vnitřního vybavení)
osvobozeno

pronájem movitého majetku v souvislosti s výukou
osvobozeno

pronájem movitého majetku – ostatní
22%

stravování studentů v menzách
osvobozeno

stravování vlastních zaměstnanců v menzách
osvobozeno

ubytování studentů na kolejích
osvobozeno

stravování veřejnosti v menzách
5 %

služby ubytovací a stravovací pro veřejnost (hostel, rekreační zařízení)
5 %

přeúčtování nakoupených služeb, energie a vody (úhrada ve výši pořizovací ceny)
daň se neuplatňuje
§ 14 odst. 13
pronájem bytů
osvobozeno

prodej skript a učebnic studentům
osvobozeno

prodej skript a učebnic veřejnosti
5%

plnění uskutečněná na základě smluv uzavřených podle obchodního zákoníku, kdy nejde o předmět plnění zařazený do SKP 80 (školské výkony a služby) a nejsou plněna v rámci výuky
DPH dle příslušné sazby

prodej nepotřebného nebo opotřebovaného majetku využívaného pro hlavní činnost
osvobozeno

vnitrouniverzitní faktury (interní zúčtování)
není zdanitelné plnění

přijaté dary
není předmětem DPH

postoupení pohledávek
není zdanitelné plnění 
§ 8 písm. l
prodej cenných papírů
osvobozeno

darování reklamního předmětu v rámci hlavní činnosti
osvobozeno

provádění reklamy, inzerce pro cizí
22%

prodej zboží ve vlastních zařízeních (bufet)
DPH dle příslušné sazby

znalečné za znaleckou činnost 
osvobozeno
zákon č. 36/1967 Sb.
poskytnutí služby mimo území ČR
není zdanitelné plnění

poskytování služeb (vytvořených v ČR) do zahraničí pokud nejsou určeny pro využití, spotřebu nebo použití v tuzemsku 
osvobozeno
§ 46


Příloha 
SKP 80
ŠKOLSKÉ VÝKONY A SLUŽBY
Http://www.czso.cz/cz/hlavni.htm
80.3 Poskytování vzdělání vysokoškolského (vč. vyššího vzdělání) 
Kód SKP
Název
80.30
Poskytování vzdělání vysokoškolského (vč. vyššího vzdělání)
80.30.1
Poskytování vzdělání vysokoškolského (vč. vyššího vzdělání)
80.30.11
Poskytování vzdělání vyššího
80.30.12
Poskytování vzdělání vysokoškolského
80.4 Poskytování vzdělání ostatního 
80.41
Služby autoškol a pod. škol
80.41.1
Služby autoškol a pod. škol
80.41.11
Služby autoškol
80.41.12
Služby škol létání a řízení lodí
80.42
Poskytování vzdělání ostatního
80.42.1
Poskytování vzdělání převážně pro dospělé
80.42.10
Poskytování vzdělání převážně pro dospělé jinde neuvedené
80.42.2
Poskytování vzdělání ostatního a výchovy mimoškolní
80.42.21
Poskytování vzdělání v základních uměleckých školách a v ostatních školách jinde neuvedené
80.42.22
Poskytování vzdělání ostatního a výchovy mimoškolní

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu


V Praze dne 24.04.2001

                                                                       Ing. Josef Kubíček
                                                                               kvestor
                                                                                                                                                          

