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Věc: Novela zákona o SPD – nová ustanovení vztahující se k tabákovým výrobkům
Ke znění zákona účinnému dne: 1. 12. 2014
Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné
Zpracoval: kpt. Bc. Bohumil Zelenka
Dne: 5. 11. 2014

Dne 26. 9. 2014 byl Částkou 85 Sbírky zákonů České republiky vyhlášen zákon č. 201/2014 Sb.,
kterým se mění zákon č. 353/203 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o SPD“).
Novela zákona o SPD stanovuje s účinností od 1. 12. 2014 nové sazby daně z tabákových výrobků.
Ve vztahu k tabákovým výrobkům dále novela zákona o SPD zavádí celou řadu nových podmínek a
povinností, týkajících se prodeje jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré
sazbě daně a nároků na vrácení hodnoty tabákových nálepek v případě změny sazby daně u cigaret.
Dle novely zákona o SPD budou od 1. 3. 2015 cigarety s daňovou sazbou, která je na tabákové nálepce
charakterizována písmenem abecedy „O“ (sazba daně platná do 30. 11. 2014) považovány za
neznačený tabákový výrobek. Statut neznačeného tabákového výrobku se bude od 1. 3. 2015
vztahovat na všechny formy nakládání s těmito výrobky (např. prodej, nabízení k prodeji, skladování
mimo daňový sklad, přeprava). Na základě Přechodných ustanovení zákona o SPD se současně za
neznačené tabákové výrobky od 1. 3. 2015 nebudou považovat cigarety všech předcházejících sazeb
daně, označených na tabákové nálepce písmeny abecedy „A“ až „N“. Cigarety předcházejících sazeb
daně, označených na tabákové nálepce písmeny abecedy „A“ až „N“ tedy bude možné i po datu 1. 3.
2015 prodávat, nabízet k prodeji, skladovat mimo daňový sklad a přepravovat.
Dále zákon o SPD upravuje v novém ustanovení § 122a odst. 2 podmínky, při jejichž splnění se
jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně
bezprostředně předcházející nové sazbě daně (aktuálně tedy cigarety daňové sazby označené na
tabákové nálepce písmenem abecedy „O“) do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně (tzn. nejdéle do 30. 4. 2015),
nepovažuje za neznačený tabákový výrobek“.
Podle těchto podmínek má odběratel tabákových nálepek, který cigarety s tabákovými nálepkami
daňové sazby, označené na tabákové nálepce písmenem abecedy „O“ vyrobil, dovezl nebo dopravil
z jiného členského státu, nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek, jestliže:
1. hodnota předmětných tabákových nálepek již byla uhrazena,
2. provede soupis těchto tabákových nálepek,

3. podá elektronicky žádost o úřední dozor nad zničením těchto tabákových nálepek ve formátu a
struktuře zveřejněné správcem daně,
4. umístí jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s těmito tabákovými nálepkami na
místo, které je zabezpečeno proti zneužití a kde jsou tato jednotková balení skladována odděleně
od jiných tabákových výrobků a viditelně označena a
5. předmětné cigarety jsou zničeny pod úředním dozorem na daňovém území České republiky.
Jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s touto tabákovou nálepkou musí být do dne
zničení skladováno za výše uvedených podmínek.
Ke zničení jednotkových balení cigaret určených k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou aktuální
sazby daně, označené na tabákové nálepce písmenem abecedy „O“ pod úředním dozorem musí dojít
nejdéle do 30. 4. 2015.
Závěrem uvádíme shrnutí rozhodných termínů, které novela zákona o SPD ve vztahu k tabákovým
výrobkům (cigaretám) zavádí:









30. 11. 2014 – poslední den platnosti současné sazby daně z tabákových výrobků (aktuální
tabákové nálepky označené písmenem abecedy „O“)
1. 12. 2014 – první den platnosti nových sazeb daně z tabákových výrobků (tabákové nálepky
budou označeny písmenem abecedy „P“)
28. 2. 2015 – poslední den pro:
1. podání soupisu tabákových nálepek sazby daně označené písmenem abecedy „O“,
2. umístění jednotkových balení cigaret určených k přímé spotřebě s těmito tabákovými
nálepkami na místo, které je zabezpečeno proti zneužití a kde jsou tato jednotková balení
skladována odděleně od jiných tabákových výrobků a viditelně označena
3. podání žádosti o úřední dozor nad zničením těchto tabákových nálepek, umístěných na
jednotkových baleních cigaret určených k přímé spotřebě; součástí této žádosti je soupis
těchto tabákových nálepek
1. 3. 2015 - datum, od kterého budou cigarety se sazbou daně charakterizovanou na tabákové
nálepce písmenem abecedy „O“, považovány za neznačený tabákový výrobek, pokud nebudou
splňovat podmínky, uvedené výše v bodech 1. až 4.
30. 4. 2015 – poslední den pro zničení cigaret sazby daně, která je na tabákové nálepce
charakterizována písmenem abecedy „O“ pod úředním dozorem
1. 5. 2015 – datum, od kterého budou cigarety se sazbou daně charakterizovanou na tabákové
nálepce písmenem abecedy „O“ považovány za neznačený tabákový výrobek

Žádost subjekt podává CÚ pro Středočeský kraj.

Formát a sktruktura žádosti o úřední dozor nad zničením tabákových nálepek podle ustanovení
§ 122a zákona o SPD:
Celnímu úřadu pro

prezenční razítko CÚ a číslo jednací

Středočeský kraj

01 Daňové identifikační číslo

02 Rodné číslo / IČ

Žádost o úřední dozor nad zničením vrácených tabákových nálepek
podle ustanovení § 122a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "ZSpD")

03 Právnická osoba: Obchodní firma nebo název právnické osoby (dále jen
"žadatel")

04 Fyzická osoba: Jméno (dále jen "žadatel")

Titul

05 Sídlo právnické osoby / místo pobytu fyzické osoby:
a) obec

b) PSČ

c) ulice (nebo část obce)

d) číslo popisné/orientační

e) stát

f) e-mail,
telefon

06 Identifikátor datové schránky

07 Adresa, kde budou jednotková balení cigaret s tabákovými nálepkami určenými ke zničení
umístěny do doby zničení (ustanovení § 122a odst. 1 písm. b) bod 3
ZSpD):

08 Přesné místo, kde budou jednotková balení cigaret s tabákovými nálepkami určenými ke zničení
umístěny do doby zničení (ustanovení § 122a odst. 1 písm. b) bod 3 ZSpD), na adrese dle
bodu 07:

09 Způsob zabezpečení místa, kde budou jednotková balení cigaret s ničenými tabákovými nálepkami
umístěny do doby zničení (ustanovení § 122a odst. 1 písm. b) bod 3 ZSpD):

10 Návrh místa zničení tabákových nálepek, vylepených na jednotkových baleních cigaret:

11 Návrh způsobu zničení tabákových nálepek, vylepených na jednotkových baleních cigaret:

12 Osoba, která je oprávněna jménem žadatele podat žádost o úřední dozor nad zničením
tabákových nálepek, vylepených na jednotkových baleních cigaret podle ustanovení § 122a ZSpD
b)
titul

a) Jméno a příjmení
c) funkce vykonávaná u žadatele

d) e-mail, telefon

Přílohu žádosti tvoří soupis jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou,
určených ke zničení
Počet listů přílohy
celkem:

Žadatel / osoba oprávněná k podání žádosti

Datum

Otisk razítka

podpis

Příloha žádosti o úřední dozor nad zničením tabák.
nálepek č.j.:

SOUPIS TABÁKOVÝCH NÁLEPEK
Obchodní název
cigarety

písm.
sazby

počet
jednotk.
balení

počet kusů
cena pro
cigaret
konečného
v jednotk.
spotřebitele
balení

výše
spotřební
daně za
jednotkové
balení

výše spotřební
daně celkem

souhrnná výše spotřební
daně

Datum
otisk razítka

podpis oprávněné osoby

