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Nákup vybraných výrobků z jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím 
internetového obchodu upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“). Na takovéto nákupy vybraných 
výrobků tuzemskou nepodnikající osobou se vztahuje výhradně ustanovení § 33 zákona 
o spotřebních daních upravující dálkové zasílání vybraných výrobků. V souladu s tímto 
ustanovením je osoba, která zasílá vybrané výrobky z jiného členského státu Evropské unie, 
povinna ustanovit zástupce pro zasílání vybraných výrobků se sídlem nebo místem pobytu 
na daňovém území České republiky, který není totožný s osobou, které jsou vybrané výrobky 
zasílány. Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je plátcem spotřební daně. Pokud osoba, 
která zasílá vybrané výrobky z jiného členského státu Evropské unie, neustanoví zástupce 
pro zasílání vybraných výrobků nebo pokud ustanovený zástupce pro zasílání vybraných 
výrobků nesplní povinnosti uvedené v § 33e odst.1 zákona o spotřebních daních, stává se 
plátcem příslušné spotřební daně příjemce vybraných výrobků, který také musí v těchto 
případech plnit veškeré povinnosti spojené s úhradou spotřební daně (registrovat se jako plátce 
daně u příslušného celního úřadu a po přijetí vybraných výrobků ve stanovené lhůtě přiznat 
a zaplatit spotřební daň).

Právnická nebo fyzická osoba podnikající odebírající vybrané výrobky z jiného členského 
státu Evropské unie prostřednictvím internetového obchodu je povinna před jejich přijetím 
splnit povinnosti podle § 29 zákona o spotřebních daních (registrovat se jako plátce daně, 
oznámit příslušnému celnímu úřadu množství předmětných vybraných výrobků a poskytnout 
zajištění spotřební daně). Tyto vybrané výrobky lze dopravovat se zjednodušeným průvodním 
dokladem (§ 30 zákona o spotřebních daních). Po přijetí vybraných výrobků je pak jejich 
příjemce povinen ve stanovené lhůtě podat daňové přiznání a zaplatit spotřební daň.

Nákup lihu (lihovin) z jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím 
internetového obchodu upravuje také zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o povinném značení lihu“). Líh, na který se podle zákona 
o povinném značení lihu vztahuje povinnost značit líh, dodaný internetovým obchodem z jiného 
členského státu Evropské unie na daňové území České republiky neoznačený příslušnou českou 
kontrolní páskou ke značení lihu je ve smyslu zákona o povinném značení lihu neznačeným 
lihem, se kterým je na daňovém území České republiky zakázáno nakládat, s výjimkou lihu 
obsaženého ve výrobcích, jejichž celkový objem (v jedné zásilce) nepřesahuje 10 litrů, 
dodaného pro osobní potřebu fyzické osoby (pro jakékoliv užití konkrétní fyzickou osobou 
k nevýdělečným účelům).
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