Spotřební daně
Profesionálové na Vaší straně !

Potřebujete zřídit a provozovat daňový sklad ?
Odesíláte, přepravujete či hodláte přijímat zboží zatížené spotřební daní ?
Zajistíme Vám podání žádosti a zastupování v el. systému EMCS pro dopravu SPD !
Naši odborníci neustále vyhodnocují novely celních a daňových předpisů a jsou připraveni Vám poskytnout
komplexní řešení problematiky spotřebních daní při dovozu, vývozu, skladování a dopravě zboží.

Co nabízíme ?
Vyhotovení a ukončení elektronických průvodních dokladů (e-AD) pro dopravu vybraných výrobků
v systému EMCS (Excise Movement and Control System)
Vyhotovení zjednodušených průvodních dokladů, dokladů o dopravě
Elektronické zaslání oznámení o přijetí pohonných hmot obsahujících biosložku příslušnému
celnímu úřadu, při dovozu pohonných hmot s biopalivem
Vypracování veškerých žádostí na celní úřady:

▪

pro zřízení daňového skladu,

▪

pro povolení oprávněného příjemce,

▪

pro zvláštní povolení uživatele vybraných výrobků osvobozených
od daně apod.

Zajištění spotřební daně ručením pro režimy s podmíněným osvobozením od spotřební daně:

▪

pro daňový sklad,

▪

pro odesílatele, dopravce nebo vlastníka vybraných výrobků při
jejich dopravě nebo vývozu,

▪

pro oprávněného příjemce při opakovaném přijímaní vybraných
výrobků z jiných členských států EU.

Možnost provozu daňového skladu v Logistickém terminálu Praha-Nupaky
Vyplnění daňových přiznání
Poradenství v celních a daňových předpisech týkajících se spotřební daně
www.czechint.cz

Spotřební daně
Hlavní principy zákona o spotřebních daních
Zákonem č. 353/2004 Sb., o spotřebních daních, v platném znění
došlo k zásadní úpravě postupu ve správě spotřebních daní
(zavedení režimu podmíněného osvobození od daně). Tím došlo
k jejímu sjednocení s právní úpravou Evropské unie.
V Evropské unii se legislativní úprava spotřebních daní řídí zásadou
umožnit volný oběh zboží nezatíženého spotřební daní až do dne,
kdy je toto zboží dodáno pro konečnou spotřebu. Zároveň však je
nezbytné (vzhledem k možným daňovým únikům) zajistit, aby
pohyb nezdaněného zboží byl pod daňovým dohledem. To je
řešeno režimem podmíněného osvobození od daně (Směrnice Rady 2008/118/ES). Základním
principem tohoto režimu je využívání tzv. daňových skladů. V daňových skladech a při dopravě mezi
těmito sklady se zboží (v terminologii zákona o spotřebních daních „vybrané výrobky”) pohybuje pod
daňovým dohledem.
Zavedením systému daňových skladů se zavádějí a definují nové pojmy, jako jsou daňové sklady,
provozovatelé daňových skladů, oprávnění příjemci, uživatelé vybraných výrobků osvobozených
od daně, podmíněné osvobození od daně apod.
Správu spotřebních daní v České republice vykonávají celní úřady.

EMCS
(Excise Movement and Control System) je elektronický systém pro dopravu a sledování vybraných
výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně. Byl zaveden od 1. 4. 2010 Nařízením Komise
(ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro
přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, a dále
zákonem č. 59/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů.
Podstatou systému EMCS je nahrazení „papírových“ průvodních dokladů AAD elektronickými průvodními
doklady (e-AD) se správním referenčním kódem (ARC). Tím dochází k zabezpečení lepší kontroly a řízení
přeprav zboží podléhajícího spotřebním daním uvnitř Společenství.

Institut ručitele
V režimu podmíněného osvobození od daně (umístění vybraných výrobků
v daňovém skladu, doprava a vývoz vybraných výrobků) musí plátce zajistit
spotřební daň. Podle § 21 zákona o SPD může být zajištění daně poskytnuto
záruční listinou ručitele.
Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. jako dlouholetý poskytovatel ručení
v celních režimech je celní správou, na základě rámcové finanční analýzy, schválena
jako ručitel pro účely zajištění SPD.
Využití ručení společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s. znamená tyto výhody:

▪
▪
▪

Odstraní nutnost převodu peněžních prostředků na účet celního úřadu
Snížení vázanosti kapitálu, zvýšení finanční flexibility
Zvýšení konkurenceschopnosti

Vše, co pro využití záruky zákazník potřebuje, je uzavřít příslušnou smlouvu o zajišťování spotřební daně
ručením !
www.czechint.cz
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