ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU
1)

Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů:

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím celního zákona
Ustanovení

Obsah

Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné
úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS
CELEX č.

Ustanovení

Obsah

ČÁST DVACÁTÁ V § 3 písmeno b) zní:
OSMÁ
„b) dovozem
1. vstup vybraných výrobků na daňové území Evropské
Čl. XXVIII
unie, pokud tyto vybrané výrobky nejsou při vstupu na
bod 2
daňové území Evropské unie dočasně uskladněny nebo

32008L0118

Čl. 4 odst. 8

8) „dovozem zboží podléhajícího spotřební dani“ vstup
zboží podléhajícího spotřební dani na území
Společenství, pokud není toto zboží při vstupu
do Společenství propuštěno do režimu s podmíněným
osvobozením od cla, a dále propuštění tohoto zboží
z režimu s podmíněným osvobozením od cla;

ČÁST DVACÁTÁ
OSMÁ
Čl. XXVIII
bod 3

V § 3 se písmeno c) zrušuje.

32008L0118

Čl. 4 odst. 6

6) „režimem s podmíněným osvobozením od cla“
kterýkoli ze zvláštních režimů stanovených v nařízení
(EHS) č. 2913/92 v souvislosti s celním dohledem, jemuž
podléhá zboží, které není zbožím Společenství,
při vstupu na celní území Společenství, dočasné
uskladnění, svobodná celní pásma nebo svobodné celní
sklady, jakož i kterýkoli z režimů uvedených v čl. 84
odst. 1 písm. a) zmíněného nařízení;

ČÁST DVACÁTÁ
OSMÁ
Čl. XXVIII
bod 6

V § 3 písm. d) se slova „režim s podmíněným osvobozením od
cla“ nahrazují slovy „zvláštní celní režim nebo dočasné
uskladnění“.

32008L0118

Čl. 4 odst. 7

7) „režimem s podmíněným osvobozením od daně“
daňový režim používaný při výrobě, zpracování, držení
nebo přepravě zboží podléhajícího spotřební dani
podmíněně osvobozeného od spotřební daně, na něž
se nevztahuje režim s podmíněným osvobozením od cla;

ČÁST DVACÁTÁ
OSMÁ
Čl. XXVIII
bod 17

V § 19 odst. 6 se slova „režim s podmíněným osvobozením od
cla“ nahrazují slovy „zvláštní celní režim nebo dočasné
uskladnění“.

32008L0118

Čl. 3 odst. 4

4. Kapitoly III a IV se nepoužijí na zboží podléhající
spotřební dani, na něž se vztahují režimy s podmíněným
osvobozením od cla.

propuštěny do zvláštního celního režimu s výjimkou
celního režimu konečného užití,
2. propuštění vybraných výrobků do celního režimu volného
oběhu,
3. propuštění vybraných výrobků ze zvláštních celních
režimů s výjimkou celního režimu konečného užití, pokud
nejde o opětovné propuštění do těchto režimů,

Celex
32008L0118
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2)

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím celního zákona
Ustanovení
ČÁST
TŘICÁTÁ
TŘETÍ
Čl. XXXIII
bod 2

ČÁST
TŘICÁTÁ
TŘETÍ
Čl. XXXIII
bod 7

Obsah
V § 12 odstavec 2 zní:

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006
o společném systému daně z přidané hodnoty
CELEX č.

Ustanovení

Obsah

32006L0112

Čl. 61

Odchylně od článku 60, je–li zboží, které se nenachází
ve volném oběhu, propuštěno při vstupu do Společenství
do některého z režimů nebo dostane–li se do některé ze
situací uvedených v článku 156 nebo je–li propuštěno do
režimu dočasného použití s úplným osvobozením od
daní při dovozu anebo do režimu vnějšího tranzitu, je
místem dovozu členský stát, na jehož území se na toto
zboží tyto režimy nebo situace přestanou vztahovat.

„(2) Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, ve kterém se na
toto zboží přestanou vztahovat příslušná celní opatření, pokud je toto
zboží při vstupu na území Evropské unie
a) dočasně uskladněno, nebo
b) propuštěno do celního režimu
1.
vnějšího tranzitu,
2.
uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma,
3.
dočasné použití s úplným osvobozením od cla, nebo
4.
aktivního zušlechťovacího styku.“.

V § 23 odstavec 1 zní:

Obdobně je–li zboží, které se nachází ve volném oběhu,
propuštěno při vstupu do Společenství do některého
z režimů nebo dostane–li se do některé ze situací
uvedených v článcích 276 a 277, je místem dovozu
členský stát, na jehož území se na toto zboží tyto režimy
nebo situace přestanou vztahovat.
32006L0112

„(1) Zdanitelné plnění je uskutečněno a povinnost přiznat nebo
zaplatit daň při dovozu zboží vzniká
a) propuštěním zboží do celního režimu
1.
volného oběhu,
2.
dočasného použití s částečným osvobozením od
dovozního cla, nebo
3.
konečného užití,
b) nesplněním některé z povinností stanovených v celních
předpisech pro
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Čl. 70

Dovoz zboží
Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost
vzniká okamžikem dovozu zboží

Čl. 71

1. Je–li zboží při vstupu do Společenství propuštěno do
některého z režimů nebo dostane–li se do některé ze
situací uvedených v článcích 156, 276 a 277 nebo do
režimu dočasného použití s úplným osvobozením od daní
při dovozu anebo do režimu vnějšího tranzitu, je
zdanitelné plnění uskutečněno a daňová povinnost vzniká
až tehdy, když se na zboží tyto režimy nebo situace

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím celního zákona
Ustanovení

1.

c)
d)
e)

ČÁST
TŘICÁTÁ
TŘETÍ
Čl. XXXIII
bod 37

Celex
32006L0112

Obsah

vstup zboží, které není zbožím Evropské unie, na území
Evropské unie,
2.
dočasné uskladnění,
3.
celní režim tranzitu,
4.
celní režim uskladnění,
5.
celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od
dovozního cla,
6.
celní režim zušlechtění nebo
7.
nakládání se zbožím, které není zbožím Evropské unie,
nesplněním podmínky, na jejímž základě může být zboží, které
není zbožím Evropské unie, propuštěno do celního režimu,
s výjimkou celního režimu konečného užití,
odnětím zboží, které není zbožím Evropské unie, celnímu
dohledu, nebo
porušením podmínek stanovených v povolení k použití
zvláštního celního režimu.“.

V § 108 odstavec 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d),
které zní:

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006
o společném systému daně z přidané hodnoty
CELEX č.

Ustanovení

přestanou vztahovat.

Obsah

Je–li
však
dovážené
zboží
předmětem
cla,
zemědělských dávek nebo poplatků s rovnocenným
účinkem zavedených v rámci některé společné politiky,
je zdanitelné plnění uskutečněno a daňová povinnost
vzniká tehdy, kdy nastane rozhodná událost pro vznik
povinnosti zaplatit tyto poplatky.
2. Není–li dovážené zboží předmětem žádných poplatků
podle odst. 1 druhého pododstavce, použijí členské státy
k určení uskutečnění zdanitelného plnění a vzniku
daňové povinnosti platné celní předpisy.

32006L0112

Čl. 194

„d) plátce, kterému je osobou neusazenou v tuzemsku, která není
registrovaná jako plátce, dodáno zboží s místem plnění
v tuzemsku; toto ustanovení se nepoužije v případě, že plátce,
kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve
stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým
je registrován jako plátce,“.

1. Uskutečňuje-li zdanitelné dodání zboží nebo
poskytnutí služby osoba povinná k dani, která není
usazena v členském státě, v němž je daň splatná,
mohou členské státy stanovit, že osobou povinnou
odvést daň je pořizovatel nebo příjemce.
2. Členské státy stanoví podmínky pro uplatňování
odstavce 1.
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