
Přehled sazeb GST u hlavních druhů zboží a služeb 
 
 
Zdanění zboží 

Rozvržení daňových sazeb u zboží  

Sazba Počet skupin/druhů zboží  Podíl na celk. počtu druhů zboží 

osvobození od daně 85 7% 

5% 170 14% 

12% 210 17% 

18% 520 43% 

28% 230 19% 

 Hlavní druhy zboží osvobozené od daně:  
o mléko;  
o obiloviny;  
o tradiční třtinový cukr – (angl. jaggery).   

 Hlavní druhy zboží zdaněné sazbou 5% (základní potraviny):  
o cukr, čaj, káva (s výjimkou instantní kávy);  
o kuchyňský olej;  
o uhlí (pozn.: současná sazba 11.69%);  
o jihoindické cukrovinky (Mithai).   

 Hlavní druhy zboží zdaněné sazbou 18%:  
o olej na vlasy, zubní pasta, mýdlo (podle dosavadního systému - daň 28%);  
o kapitálové zboží;  
o průmyslové polotovary.   

 Většina automobilů – sazba 28%.  
 Luxusní automobily - sazba 28% + „cess“ (spotř. daň v rozmezí 1 – 15%).  

 

Zdanění služeb 

 Rovněž na služby jsou uplatňovány čtyři sazby: 5%, 12%, 18% a 28%.  
 Vzdělávání a zdravotnictví jsou od GST osvobozeny.  
 Doprava - sazba: 5% (včetně služeb poskytovaných přes operátory, jako je Uber nebo 

Ola) 
 Letenky – ekonomická třída: 5% a obchodní třída 12%  
 Smlouvy o provedení práce: 12%.  
 Hotely a restaurace:  

o Restaurace s obratem pod 5 mil. INR:  5%  
o Restaurace bez licence na prodej alkoholu a s obratem nad 5 mil. INR : 12%   
o Restaurace s klimatizací a s licencí na prodej alkoholu:18%  
o Pětihvězdičkové hotely: 28% 
o Hotely s cenou ubytování pod 1000 INR: osvobozeny od daně; 
o Hotely s cenou ubytování mezi 1000-2500 INR: 12%;   



o Hotely s cenou ubytování nad 2500 INR, ale do 5000 INR: 18%;  
o Hotely s cenou ubytování nad 5000 INR: 28%.   

 Telekomunikační a finanční služby: 18%  

Přehled zdanění služeb (mimo režim přenesené daňové povinnosti – angl. reverse 

charge)  

Typ služby 
Dosavadní 

zdanění 
GST sazba 

Pronájem nemovitostí 15% 18% 

Telekomunikace 15% 18% 

Catering – podávání nápojů ve venkovních 

prostorách 
15% 18% 

Převod práv k používání zboží  15% 
GST sazba + spotř. daň 

podle druhu zboží 

Dohoda o práci (v souvislosti s nemovitostí) 6%/10.5% 18% 

Reklama v tištěných médiích - 5% 

Výstavba komplexu nebo budovy za účelem 

částečného nebo úplného prodeje 

(cena pozemku je započítávána)  

6% 12% 

Pozn.: možnost daňových odpočtů placených na vstupech.  

  

Přehled hlavních sazeb na služby v režimu přenesené daňové povinnosti 

Typ služby 
Dosavadní 

zdanění 
GST sazba 

Možnost 

odpočtů na 

vstupech  

Pronájem taxi prostřednictvím 

elektronického obchodování (pokud 

náklady na PHM platí příjemce služby  - 

sazba: 18% GST) 

7.5%/6% 5%  ne 

Pronájem taxi mimo elektronické 

obchodování 
7.5%/6% 

5 % mimo 

režim přen. 

daň povin. 

ne 

Služby spojené s agenturním 15% 18% (mimo 

režim přen. 
ano 



zaměstnáváním  daň povin.) 

Dohoda o práci 6%/10.5% 

18% ( mimo 

režim přen. 

daň povin.) 

ano 

Převod nebo souhlas s používáním 

autorských práv k literárním, hudebním, 

dramatickým a jiným uměleckým dílům 

Nyní  mimo 

režim přen. daň 

povin. 

12% ano 

Přeprava zboží 4.5% 5% ne 

Právní poradenství 15% 18% ano 

Sponzorské služby 15% 18% ano 

Dovoz služeb 15% 18% ano 

Námořní přeprava 4.5% 5% ano 

Pozn.: Výše uvedený přehled není úplný, byl zveřejněn 20. 5. 2017 a nemusí být konečný.  

   

Stanovení sazeb GST na služby podle ceny (komfortu) je považováno obecně za krok zpátky, 

který bude působit spíše komplikace, jimž bylo možné se vyhnout.  

Dosud byly služby zdaněny sazbou 15%, jejich rozdělení do různých sazeb podle ceny 
(úrovně komfortu) pravděpodobně povede ke správním sporům mezi daňovými plátci 
a finančními úřady. 

 

*** 


