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● Na základě závěru Generálního finančního ředitelství v rámci
tzv. Koordinačního výboru Komory daňových poradců z 29.
ledna 2020 (příspěvek č. 560/29.01.20 Režim DPH u karet pro
čerpání plnění od třetích osob) a dále na základě námi
vyžádaného rozhodnutí o závazném posouzení od
Generálního finančního ředitelství z 31.3.2020 o určení sazby
daně u zdanitelného plnění jsou naše karty z hlediska DPH
považovány za tzv. víceúčelový poukaz. To znamená, že
poskytování karet MultiSport nepodléhá dani z přidané
hodnoty.

● Z důvodu nového režimu DPH stanoveného pro naše karty
musíme upravit právní, daňovou a účetní formu naší
spolupráce.

Změna režimu DPH



● Vaše společnost nám již neposkytuje zdanitelné plnění pro
účely DPH.

● Zdanitelné plnění poskytujete přímo uživateli karty MultiSport,
který jde do Vašeho zařízení službu čerpat. My jej pouze
hradíme (tzv. platba třetí strany).

● Za květen 2020 a další následující měsíce nám již nebudete
vystavovat daňové doklady, nýbrž vyúčtování.

Jak se změní naše 
spolupráce v daňové rovině?



● Na rozdíl od daňového dokladu zákon o DPH nestanovuje
povinné náležitosti vyúčtování.

● Na vyúčtování nelze uvést DPH (ani % sazbu, ani výši daně).

● Dále je vhodné na vyúčtování uvést poznámku „NENÍ DAŇOVÝ
DOKLAD“.

● Vyúčtování Vám nebudeme vracet z důvodu porušení § 4.3
naší smlouvy.

● Na následujícím snímku je příklad vzorového vyúčtování.

Jak má vypadat 
vyúčtování?



Vzorové vyúčtování

Partner MultiSportu s.r.o. VYÚČTOVÁNÍ (Pohledávka) č. 2020….... - NENÍ DAŇOVÝ DOKLAD

Výstavce vyúčtování: Variabilní symbol: 20123456789

Partner MultiSportu s.r.o.

Krásná 4556/34 Adresát:

999 99 Krásné město MultiSport Benefit, s.r.o.

IČ:  12345678 Lomnického 1705/9

E-mail: fakturace@partnermultisportu.cz 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 1234567890/1234

Datum vystavení: 01.06.2020 Dlužník: MultiSport Benefit, s.r.o.

Datum splatnosti: 14.06.2020 Lomnického 1705/9

Forma úhrady: Převodem 140 00 Praha 4

IČ: 24715298

Označení služby Počet  vstupů Cena za jednotku Celkem v Kč

Posilovna 01.05.2020 - 31.05.2020 200 99,90 19 980                

Skupinové lekce 01.05.2020 - 31.05.2020 100 82,55 8 255                  

Sauna 01.05.2020 - 31.05.2020 100 99,80 9 980                  

Squash 01.05.2020 - 31.05.2020 50 85,00 4 250                  

Celkem 42 465          

Vystavil: fakturace@partnermultisportu.cz

Období



● Vyúčtování doporučujeme vystavit začátkem následujícího
měsíce, ať od nás obdržíte úhradu před odvodem DPH za
minulý měsíc, v případě, že jste měsíční plátce DPH.

● DPH nebudete odvádět na základě Vámi vystaveného
vyúčtování.

● DPH budete odvádět na základě hodnoty vstupů
realizovaných ve Vašich zařízeních v posledním uzavřeném
kalendářním měsíci.

● Kontrolní hlášení: Vykazuje se v oddílu A5 kontrolního hlášení
namísto A4, protože uživatelé jsou zpravidla osoby nepovinné
k dani a hodnoty jednotlivých vstupů uživatelů nepřesahují 10
tis. Kč.

Do kdy je nutné 
vyúčtování vystavit?



● Nezmění. Ve smlouvě o spolupráci jsou domluveny ceny
včetně DPH a s těmito cenami budeme i nadále pokračovat.

● Hypotetický příklad: Doposud jste nám za vstup na aktivitu
XXX účtovali částku 80 Kč včetně DPH. V budoucím vyúčtování
aplikujete opět cenu 80 Kč, pouze však neuvedete sazbu DPH
a nevyčíslíte částku DPH.

Změní se ceny vstupů v 
důsledku nového režimu DPH?



● Účetní zaúčtuje výnosy ze vstupů zápisem
311xxx/6xxxxx a dále, jste-li plátce DPH, zaúčtuje
částku DPH zápisem 311xxx/343xxx (pohledávka
vůči MultiSport Benefit)

● V měsíci M+1 (např. červen 2020) uvedete DPH z
hodnoty celkových vstupů držitelů našich karet v
měsíci M (např. květen 2020) v oddílu A5
kontrolního hlášení a na ř. 1 nebo 2 (podle sazby)
přiznání k DPH.

● Do 25. dne v M+1 jste povinni odvést DPH, pokud
jste plátce daně.

● Jakmile obdržíte úhradu vystaveného vyúčtování,
účetní operaci zaúčtujete zápisem 221xxx/311xxx.

● V měsíci M (např. květen 2020) budou služby
Vašich zařízení čerpány držiteli našich karet.

● Držitelům našich karet nebudete při jejich návštěvě
Vašeho zařízení vystavovat žádný účetní doklad. V
případě potřeby je možné vystavit jen potvrzení o
čerpání služby. (Toto se může změnit v důsledku
spuštění třetí vlny elektronické evidence tržeb).

● V měsíci M+1 (např. červen 2020) předáte své
účetní informaci o počtu a celkové hodnotě vstupů
držitelů našich karet na základě údajů z partnerské
zóny anebo formuláře návštěv.

Účetní a daňový postup



● Taková chyba může teoreticky nastat a je důležité upozornit, co by to znamenalo pro obě strany:

- Pohled MultiSport Benefit, s.r.o.

Jelikož zdanitelné plnění neposkytujete nám, Váš daňový doklad zaúčtujeme včetně DPH do nákladů a
nebudeme si nárokovat DPH na vstupu.

Co když nám omylem vystavíte daňový doklad? 
Situace z pohledu MultiSport Benefit, s.r.o.



1. Z pohledu zákona o DPH od Vás nenakupujeme služby, to
dělá držitel naší karty při návštěvě Vašeho zařízení, a proto
vůči nám nemůžete vystavit daňový doklad s vyčíslením
DPH. Naše role je zprostředkovatelská, platíme za službu
čerpanou držitelem naší karty. Každý, kdo nesprávně uvede
DPH na dokladu, je povinen DPH zaplatit správci daně.
Pokud nám budete vystavovat daňové doklady s částkou
DPH, vystavujete se riziku povinnosti odvádět DPH ze
vstupů dvakrát. Jednou z titulu poskytnutí služby držiteli
karty a podruhé kvůli dokladu s částkou DPH, který jste
vystavili pro nás.

2. Za období leden 2019 – duben 2020 doporučujeme
převystavit své daňové doklady na vyúčtování, protože tím
snížíte riziko diskuzí s finančním úřadem, který by mohl
dovodit, že máte povinnost odvést DPH dvakrát.

3. Po opravách uvedených v bodě 2) byste měli opravit
kontrolní hlášení, pokud související daňový doklad přesáhl
částku 10 000 Kč. Mělo by se jednat o jednoduchý úkon -
přesunutí částek do souhrnného oddílu kontrolního hlášení
(A5 namísto A4).

4. Z uvedených tří bodů je zřejmé, že je pro Vás výhodné již za
květen 2020 vystavit vyúčtování místo daňového dokladu,
neboť byste v budoucnu mohli být nuceni tento daňový
doklad převystavit na vyúčtování a následně též opravit
kontrolní hlášení.

Co když nám omylem vystavíte daňový doklad? 
Situace z pohledu partnera



● Vaše daňová povinnost by se v důsledku kroků uvedených na
Snímku 11 měnit neměla, tudíž by ani neměla vzniknout
povinnost podat dodatečná daňová přiznání za období 1/2019
– 4/2020.

● Vhodné je pouze podat následná kontrolní hlášení za období
1/2019 – 4/2020 za účelem snížení rizika odvodu DPH dvakrát.

Musíme podat dodatečná 
daňová přiznání?


