ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ustanovení
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CELEX č.

Ustanovení

Obsah

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 6

6. V § 2 odst. 3 se slova „francouzských zámořských departementů,“
zrušují a slova „a britských Normanských ostrovů“ se nahrazují slovy
„, britských Normanských ostrovů a francouzská území uvedená
v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie“.

32013L0061

Čl. 2

Článek 5 směrnice 2008/118/ES se mění takto:
v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
"b) francouzská území uvedená v článku 349 a čl. 355
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,";

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 23

23. V § 14 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které
zní:
„d) předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky, které byly
dopraveny do jiného členského státu, byla na daňovém území České
republiky zaplacena nebo přiznána a zaplacena,“.

32008L0118

Čl. 33

(6) Spotřební daň se v členském státě, ve kterém došlo k
propuštění ke spotřebě, na žádost vrátí nebo promine,
pokud příslušné orgány druhého členského státu zjistí,
že vznikla daňová povinnost ke spotřební dani a daň
byla v tomto členském státě vybrána.

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 26

26. Za § 19 se vkládají nové § 19a až 19c, které včetně nadpisů znějí:
„§ 19a
Provozování daňového skladu
(1) Daňový sklad lze provozovat pouze na základě
pravomocného povolení k provozování daňového skladu.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k
provozování daňového skladu novým, lze daňový sklad provozovat
na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
§ 19b
Další podmínka pro vydání povolení k provozování daňového
skladu
(1) Podmínkou pro vydání povolení k provozování daňového
skladu je rovněž poskytnutí zajištění daně způsobem a ve výši
stanovené tímto zákonem.
(2) Zajištění daně se poskytuje pro každý daňový sklad
samostatně.
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Čl. 16

(1) Zřízení a provoz daňového skladu oprávněným
skladovatelem podléhá povolení příslušnými orgány
členského státu, v němž se daňový sklad nachází.
Uvedené povolení podléhá podmínkám, které jsou
orgány oprávněny stanovit pro účely předcházení
možným daňovým únikům nebo zneužití daňového
režimu.
(2) Oprávněný skladovatel je povinen
a) poskytnout případné zajištění vztahující se na rizika
spojená s výrobou, zpracováním a držením zboží
podléhajícího spotřební dani;
b) splnit požadavky předepsané členským státem, na
jehož území se daňový sklad nachází;
c) pro každý daňový sklad vést evidenci zásob a pohybu
zboží podléhajícího spotřební dani;
d) v okamžiku ukončení přepravy umístit do daňového
skladu a zanést do své evidence veškeré zboží
podléhající spotřební dani, které je přepravováno v
režimu s podmíněným osvobozením od daně, pokud se

§ 19c
Povolení k provozování daňového skladu
(1) Správce daně v povolení k provozování daňového skladu
přidělí evidenční číslo rovněž daňovému skladu, nebylo-li přiděleno
dříve.
(2) Je-li v návrhu na vydání povolení k provozování daňového
skladu uvedeno více daňových skladů, správce daně vydá povolení k
provozování daňového skladu ke každému daňovému skladu
samostatně.“.

neuplatní čl. 17 odst. 2;
e) souhlasit s veškerým sledováním zboží a kontrolami
stavu zásob.
Podmínky pro poskytnutí zajištění podle písmene a)
stanoví příslušné orgány členského státu, v němž je
daňový sklad povolen.

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 43

43. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které včetně nadpisů znějí:
„§ 22a
Další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků
Podmínkou pro vydání povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků je rovněž poskytnutí zajištění daně způsobem a
ve výši stanovené tímto zákonem.
§ 22b
Zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z
moci úřední
(1) Správce daně zruší povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků rovněž, pokud oprávněný příjemce po dobu 3 po
sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřijímá vybrané výrobky.
(2) Pokud bylo povolení pro opakované přijímání vybraných
výrobků zrušeno z moci úřední, může osoba, jíž bylo toto povolení
zrušeno, podat návrh na vydání povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků nejdříve po uplynutí 2 let od zrušení tohoto
povolení.“.
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Čl. 19 odst. 2
písm. a)

(2) Registrovaný příjemce musí splnit tyto požadavky:
a) před odesláním zboží podléhajícího spotřební dani
poskytnout zajištění spotřební daně za podmínek
stanovených příslušnými orgány členského státu určení;

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 44

44. § 23 včetně nadpisu zní:

32008L0118

Čl. 19 odst. 3

(3) U registrovaného příjemce, který přijímá zboží
podléhající spotřební dani pouze příležitostně, je
povolení uvedené v čl. 4 odst. 9 omezeno na přesně
stanovené množství zboží podléhajícího spotřební dani,
jednoho odesílatele a přesně stanovenou dobu. Členské
státy mohou povolení omezit na jednu přepravu.

„§ 23
Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
(1) Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných
výrobků může vybrané výrobky jednorázově přijmout v režimu
podmíněného osvobození od daně pouze na základě pravomocného
povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků.
(2) Návrh na vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných
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výrobků lze podat nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne oznámení
předchozího povolení.“.
ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 49

§ 33a včetně nadpisu zní:

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 51 a 52

51. § 36 včetně nadpisu zní:

32008L0118

„§ 33a
Zástupce pro zasílání vybraných výrobků
(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků může vykonávat
svou činnost pouze na základě pravomocného povolení pro zasílání
vybraných výrobků.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení pro
zasílání vybraných výrobků novým, lze vykonávat činnost zástupce
pro zasílání vybraných výrobků na základě nového povolení ode dne
jeho oznámení.“.
32008L0118

„§ 36
Prodej za ceny bez daně
(1) Vybrané výrobky lze prodávat fyzické osobě při jejím
bezprostředním výstupu z daňového území Evropské unie za ceny
bez daně pouze
a) na základě pravomocného povolení k prodeji za ceny bez daně,
b) v části tranzitního prostoru mezinárodního letiště vymezené v
povolení k prodeji za ceny bez daně nebo na palubě letadla během
letu a
c) po ověření, že její cílová stanice je ve třetí zemi nebo na třetím
území.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k
prodeji za ceny bez daně novým, lze vybrané výrobky prodávat na
základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
(3) V případě povolení k prodeji za ceny bez daně je místně
příslušným správcem daně správce daně místně příslušný
mezinárodnímu letišti.
(4) Vybrané výrobky lze dodávat do prostor podle odstavce 1
nebo na paluby letadel pouze v režimu podmíněného osvobození od
daně. Takto dodané vybrané výrobky se považují za umístěné v
režimu podmíněného osvobození od daně až do doby jejich prodeje.
(5) Držitel povolení k prodeji za ceny bez daně je povinen
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Čl. 36 odst. 3
druhý
pododstavec

Členský stát určení však může stanovit, že osobou
přiznat a zaplatit daň je daňový zástupce, který je usazen
v členském státě určení a je schválen příslušnými
orgány tohoto členského státu, nebo v případě, že
prodejce nedodržel odst. 4 písm. a), příjemce zboží
podléhajícího spotřební dani.

(1) Členské státy mohou osvobodit od spotřební daně
Čl. 14
odst. 1 až 3 a 5 zboží podléhající spotřební dani prodávané v
bezdaňových prodejnách, které je převáženo v osobních
zavazadlech cestujících na třetí území nebo do třetí
země uskutečňujících let nebo námořní cestu.
(2) Na zboží prodávané na palubě letadla nebo lodi
během letu nebo námořní cesty na třetí území nebo do
třetí země se vztahují pravidla platná pro zboží
prodávané bezdaňovými prodejnami.
(3) Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění
toho, aby osvobození od daně stanovená v odstavcích 1
a 2 byla používána tak, aby bylo zabráněno možným
daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem
nebo zneužití daňového režimu.
(5) Pro účely tohoto článku se rozumí:
a) „bezdaňovou prodejnou“ jakékoli zařízení umístěné
na letišti nebo v přístavu, jež splňuje podmínky
stanovené příslušnými orgány členských států, zejména
za použití odstavce 3;
b) „cestujícím na třetí území nebo do třetí země“ každý
cestující, jenž je držitelem cestovního dokladu
opravňujícího k letecké či námořní dopravě, v němž je
jako konečné místo určení uvedeno letiště či přístav

zajistit, aby při prodeji vybraných výrobků byly na prodejním
dokladu vyznačeny tyto údaje:
a) číslo letu,
b) druh vybraných výrobků,
c) množství vybraných výrobků a
d) cena.“.

nacházející se na třetím území nebo ve třetí zemi.

52. Za § 36 se vkládají nové § 36a a 36b, které včetně nadpisů znějí:
„§ 36a
Povolení k prodeji za ceny bez daně
Správce daně v povolení k prodeji za ceny bez daně stanoví
rovněž část tranzitního prostoru mezinárodního letiště, kde lze
prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně.
§ 36b
Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli
povolení k prodeji za ceny bez daně
Držitel povolení k prodeji za ceny bez daně může vybrané
výrobky přijaté za ceny bez daně prodat za ceny bez daně jinému
držiteli tohoto povolení, pokud
a) podal žádost o zrušení tohoto povolení,
b) správce daně s tímto prodejem souhlasí a
c) k tomuto prodeji dojde do dne nabytí právní moci rozhodnutí o
zrušení povolení.“.
ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 62

62. V § 49 odst. 6 se slova „a letecké práce“ nahrazují slovy „,
letecké práce, zkoušení, opravu nebo údržbu letadel“.

32003L0096
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Čl. 15

(1) Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství,
mohou členské státy uplatňovat pod finanční kontrolou
plné nebo částečné osvobození od daně nebo sníženou
úroveň zdanění na:
(j) pohonné hmoty používané při výrobě, vývoji,
zkoušení a údržbě letadel a lodí;

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 89

89. V § 86 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Od daně je dále osvobozeno pivo, které bylo v odůvodněných
případech zničeno za přítomnosti úředních osob správce daně.“.

32008L0118

Čl. 11

Vedle případů uvedených v čl. 33 odst. 6, čl. 36 odst. 5
a čl. 38 odst. 3 a případů stanovených směrnicemi
uvedenými v článku 1 mohou příslušné orgány
členského státu, v němž bylo zboží podléhající spotřební
dani propuštěno ke spotřebě v situacích stanovených
tímto členským státem a v souladu s podmínkami, které
členské státy stanoví za účelem předcházení případným
daňovým únikům nebo zneužití daňového režimu, vrátit
nebo prominout na žádost dotyčné osoby spotřební daň
z daného zboží.

Číslo předpisu EU (kód CELEX)

Název předpisu EU

32008L0118

Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS, ve znění směrnice
Rady 2013/61/EU

32003L0096

Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických
produktů a elektřiny
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