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Sazby daně z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.)

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2022)

Sazby daně jsou stanoveny v §47 a násl.

(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje

a) základní sazba daně ve výši 21 %,

b) první snížená sazba daně ve výši 15 %, nebo

c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.

(2) U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. U
přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni
vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.

(3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží uvedeného v
příloze č. 3 se uplatňuje první snížená sazba daně. U zboží uvedeného v příloze č. 3a, tepla a
chladu, se uplatňuje druhá snížená sazba daně.

(4)  U  služeb  se  uplatňuje  základní  sazba  daně,  pokud  zákon  nestanoví  jinak.  U  služeb
uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně. U služeb uvedených v příloze č. 2a
se uplatňuje druhá snížená sazba daně.

(5) U služeb spočívajících v opravě nebo úpravě zdravotnických prostředků podle přílohy č. 3 k
tomuto zákonu se uplatňuje první snížená sazba daně.

(6)  U  elektronicky  poskytovaných  služeb  spočívajících  v  poskytnutí  knih,  brožur,  letáků,
prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin
a kartografických výrobků, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba
daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných
knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo
obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu, se uplatní druhá snížená sazba
daně.

(7) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy zboží
podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena možnost
uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.

(8) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4
se uplatňuje první snížená sazba daně.

(9) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy zboží, jež
podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek celního sazebníku, se uplatní
nejvyšší z těchto sazeb.

(10) U základu daně podle §36 odst. 12 vztahujícímu se k vratným obalům se použije sazba
daně platná pro tento zálohovaný obal.
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