02 / 2014
Vážení přátelé,
v tomto čísle Informačního občasníku připomeneme podmínky pro daňovou uznatelnost nákladů na reklamu,
daňový režim při poskytování reklamních vzorků, výdajů na reprezentaci a pořádání předváděcích akcí.
Pokud byste potřebovali více podrobností nejen k uvedenému tématu, budeme rádi, pokud se na nás
obrátíte.

REKLAMA A REPREZENTACE
Co je a není „reklama“?
Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb, který je v oblasti
reklamní činnosti základní veřejnoprávní normou, definuje
„reklamu“ jako oznámení, předvedení či jinou
prezentaci, které jsou šířeny zejména komunikačními
médii a mají za cíl podporu podnikatelské činnosti.
V této souvislosti jde zejména o podporu spotřeby nebo
prodeje zboží, podporu poskytování služeb atd.

Množství, druh a vizuální podoba reklamních a propagačních
předmětů nejsou stanoveny žádným právním předpisem.
Do limitní částky 500 Kč je nutné započítat i případné
náklady na potisk např. jména firmy, loga, ochranné
známky a obal reklamních předmětů.
Z hlediska daně z přidané hodnoty podle § 13 odst. 8
písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále ZDPH) se za dodání zboží
nepovažuje poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti,
pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč
a nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci
ekonomické činnosti.

Daňová uznatelnost nákladů na reklamu
Daňová uznatelnost nákladů na reklamu se posuzuje
v souladu s § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o daních
z příjmů). Podle tohoto ustanovení výdaje (náklady)
vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů se pro zjištění základu daně odečítají ve výši
prokázané poplatníkem a ve výši stanovené zákonem
o daních z příjmů a zvláštními předpisy.

Podle § 72 odst. 4 zákona o DPH plátce nemá nárok
na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého
pro reprezentaci, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8
písm. c) ZDPH.

Podle § 25 odst. 1 písm. t) téhož zákona, za výdaje
(náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů
pro daňové účely nelze uznat výdaje na reprezentaci,
kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení
a bezúplatná plnění.

U poskytnutí
reklamních
nebo
propagačních
předmětů do 500 Kč, je plátce DPH oprávněn uplatnit
odpočet DPH. U všech ostatních přijatých plnění
použitých pro reprezentaci není možné uplatnit
odpočet DPH.

Za bezúplatné plnění se nepovažuje a lze uznat jako
daňový výdaj reklamní nebo propagační předmět,
který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou
poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem
propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez
daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) nepřesahuje
500 Kč a který není s výjimkou tichého vína
předmětem spotřební daně.

Dárky obchodním partnerům - příklad

Podnikatel před Vánocemi rozdal svým obchodním
partnerům balíček s šumivým vínem, kalendářem,
diářem a propisovací tužkou. Všechny uvedené
předměty byly opatřeny logem a názvem firmy
a nepřekročily 500 Kč za jednotku bez DPH.
Kalendář, diář a propisovací tužka jsou daňově uznatelné,
protože hodnota nepřekročila limitovanou částku ve výši
500 Kč za kus a uvedené předměty byly označeny názvem
a logem firmy.
Šumivé víno bude daňově neuznatelné, protože je
předmětem spotřební daně a nejedná se o tiché víno.
V případě daňové kontroly musí poplatník prokázat použití
pro ekonomickou činnost, např. formou evidence
obdarovaných obchodních partnerů, a tak prokáže správci
daně, že reklamní předměty byly rozdány obchodním
partnerům.

Podle § 93 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon
o spotřebních daních), tichým vínem se rozumí výrobky,
které nejsou šumivým vínem uvedeným v § 93 odst. 2
a které jsou uvedené pod následujícími kódy nomenklatury:
a) 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje
1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li
alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně
kvasného původu bez přídavku lihu,
b) 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje
15 % objemových, ale nepřesahuje 18 % objemových,
pokud byly vyrobeny bez jakéhokoli obohacování a je-li
alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně
kvasného původu bez přídavku lihu.
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v sídle firmy a je uzavřena smlouva. Květinový dar uznat
nelze (není na něm logo firmy), parfém též nelze uznat,
protože jednotková cena bez DPH přesáhla 500 Kč, whisky
sice tuto hranici nepřesáhla a byla opatřena logem obchodní
firmy poskytovatele, ale není možno daňově uplatnit, protože
whisky je předmětem spotřební daně, jedinou výjimku má
tiché víno.

Náklady na reklamní sdělení – příklad

Stavební firma umístila na hokejový stadion reklamní
panely, kde jsou uvedena kromě obchodního jména
firmy také obchodní jména subdodavatelů.
Umístění plošné reklamy má za cíl získat stavební zakázky,
proto na náklady na předmětné reklamní sdělení, je možné
aplikovat § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
Pro daňovou účinnost výdajů za reklamní sdělení na tabuli
(billboardu) stačí, že objednaná reklama slouží prokazatelně
pro podporu získání zakázek, což je vhodné doložit
fotodokumentací reklamního díla a případně věcným
stanoviskem.

Jiná situace je u tzv. „ochutnávkových akcí“, jejichž cílem je
přesvědčit potencionální odběratele k uzavření kontraktu.
Předváděcí akce pro obchodní partnery – příklad

Gastronomická společnost pozvala své obchodní
partnery (zástupce hotelů a restaurací), kterým
dodává své gastronomické produkty na předváděcí
akci, kde nabízela vzorky k ochutnání.
Předpokladem daňové uznatelnosti nákladů spojených
s ochutnávkovými akcemi je dokladování prováděných
ochutnávkových akcí např. zápisem, kde je třeba uvést
zejména místo a datum konání ochutnávkové akce, velikost,
popis a počet předaných vzorků, počet spotřebovaných
obchodních balení atd.

Sponzorský příspěvek – příklad

Střední škola pořádá maturitní ples a několik
místních podnikatelů přispělo různě vysokými
finančními částkami na pronájem sálu a hudební
skupinu. Střední škola jako protislužbu umístila
v sále loga firem, které poskytly finanční příspěvek –
sponzorů plesu.
Podle § 1 odst. 4 zákona o regulaci reklamy, sponzorováním
se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu
nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony
sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická
osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne.
Šiřitelem reklamy může být každý, kdo přenáší reklamu.
Podnikatel zahrne náklady na poskytnutý příspěvek
do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Škola
za příjem z reklamy ve formě poskytnutého sponzorského
příspěvku, bude povinna zaplatit daň z příjmů.

Tisková konference – příklad

Firma pořádala tiskovou konferenci, během které
byly podávány nealkoholické nápoje a káva.
Výdaje za nájem prostor a organizaci tiskové konference
budou daňově uznatelné. Výdaje za nápoje budou daňově
neúčinné.
Reklamní soutěže a reklamní slosování
Reklamní soutěže a reklamní slosování se řídí vyhláškou
č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket
a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií.

Poskytnuté vzorky
Např. v parfumeriích krémy, parfémy, v drogerii prášky
na praní či čistící prostředky, ochutnávkové akce
v samoobsluhách a jiných potravinářských prodejnách jsou
vždy daňově uznatelné podle § 24 zákona o daních z příjmů,
protože při poskytnutí vzorku se po vyzkoušení vzorku
očekává protiplnění ve formě nákupu zboží. Vzorek sám
nemusí být označen obchodní firmou, ochrannou známkou
a nemá stanoven hodnotový limit.

Podle § 36 písm. k) zákona o dani z příjmů, příjmy
plynoucích fyzickým osobám z výher a cen v loteriích
a jiných
podobných
hrách,
v reklamních
soutěžích
a reklamním slosování podléhají zvláštní sazbě daně
z příjmů ve výši 15 %, s výjimkou příjmů osvobozených
podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona o dani z příjmů.
Osvobozené jsou ceny z reklamní soutěže nebo z reklamního
slosování, pokud se nejedná o spotřebitelskou loterii,
v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč.

Pro účely daňové uznatelnosti je třeba při poskytování
vzorků prokázat, že vzorky byly předány v rámci kontraktace
stávajícím či potencionálním obchodním partnerům, např.
obchodní smlouvou, zápisem z jednání atd., kde bude
informace o místu a datu konání kontraktační akce, popis
předaných vzorků (výrobků) a jejich počet.

Podle § 38d odst. 3 zákona o dani z příjmů plátce daně je
povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému
správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést
srážku.

Dárky pro účastníky společenské akce – příklad

Společnost
s ručením
omezeným
pronajala
společenský sál a pozvala své obchodní partnery
na společenský večer s hudbou, spojený s rautem. Při
odchodu dostali ženy květinu a parfém s logem firmy
v hodnotě 600 Kč bez DPH a muži whisky s logem
firmy v hodnotě 450 Kč bez DPH.
Náklady uspořádání společenské akce, tj. nájem, pohoštění,
kapela nejsou daňovým výdajem. Náklady na pohoštění také
nejsou uznatelné, ani v tom případě, že jednání proběhne

Výdaji (náklady) je § 24 odst. 2 písm. u) zákona o dani
z příjmů daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem
za poplatníka z příjmů uvedených v § 10 odst. 1 písm. h)
a ch), u nichž se uplatňuje zvláštní sazba daně podle § 36
zákona o dani z příjmů, je-li výhra nebo cena v nepeněžním
plnění.
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