Aktuální informace ohledně změny DPH a EET a
nouzového stavu
(verze dokumentu k 16.04.2020)

Vážení uživatelé softwaru Savarin,
Od 1.5.2020 je účinná novela zákona o DPH, bez ohledu na nouzový stav a toleranci neplnění
povinností dle zákona o EET.
Mnozí jste se ptali, psali. Skutečně je změna od 1.5.2020 účinná.
Bohužel jsme společně v segmentu podnikání, které je postiženo extrémně a bude asi ještě po
nějakou dobu. Ale DPH je či bude nutno evidovat správně.
Co je třeba udělat nejlépe do 30.04.2020:
•

Nainstalovat verzi SW minimálně ve verzi 5.20.7 (hromadně byla rozesílána 23.03. pro
všechny zákazníky se servisní, nebo nájemní smlouvou)

•

Dle podrobného návodu nastavit SW na změnu DPH

Zákazníky bez smluvního vztahu a bez předplatného 2020 jsme telefonicky případně emailem
kontaktovali a zasílali nabídky na verze SW SAVARIN 2020. Pokud jste nebyli kontaktováni, nebo
nabídka nedorazila, volejte prosím na 577925407 nebo napište email na obchod@savarin.cz

Pro připomenutí uvádíme odkaz na popis nastavení SW SAVARIN ve verzi 5.20.7 a novější s ohledem
na DPH:
http://savarin.cz/utility/News/SW_SAVARIN_5_20_07_nastaveni_DPH.pdf

Aktuální stav a výhled do blízké budoucnosti:

DPH:
V restauracích a občerstveních je nyní možno prodávat „přes ulici“, „z okýnka“, „přes dveře“ či
„rozvoz“. Jedná se tedy o dodání zboží a sazba 15% a 21% jsou platné a budou pro tento typ prodeje
platné i po 1.5.2020, tedy i po znovuotevření stravovacích provozů.
Pokud se zase něco nezmění, tak:
Od 25.5. by se měl umožnit prodej na zahrádkách, venkovních restauracích. Pokud to bude již
s obsluhou, servisem (talíře, sklenice, příbory, … a nejenom na odnos) , bude se nepochybně jednat
již o stravovací službu a na ní se v reálném provozu uplatní nové snížené DPH 10% u vybraných
skupin sortimentu (především hlavně jídla, nealko, čepované pivo), ale ne pro dodání zboží.

Od 8.6.by se měly již otevřít i vnitřní prostory stravovacích zařízení (je otázkou s jakými omezeními) a
ubytovací zařízení

Použití správných sazeb pečlivě nastudujte, případně zkonzultujte se svými daňovými poradci,
účetními. Podrobné informace k nastávajícím změnám a jednotlivé příklady co se považuje za
stravovací službu a co ne naleznete v dokumentu Obchodní modely a situace, při nichž dochází
k prodeji potravin, a jejich zatřídění pro účely evidence tržeb:
http://savarin.cz/utility/EET/Stravovani_Obchodni_modely.pdf

EET a nouzový stav:
Po dobu trvání nouzového stavu + další 3 měsíce se nemusíte řídit zákonem o EET

Zasílání těchto informačních materiálů můžete kdykoliv odhlásit na emailu obchod@savarin.cz
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