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Změna kódů Kombinované nomenklatury

Dne 1. 1. 2012 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září
2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické
nomenklatuře a o společném celním sazebníku (dále jen „nařízení 1006/2011“). Jelikož
ke změně kódů nomenklatury, mimo jiné, došlo i v případě některých výrobků podléhajících
spotřební dani, považujeme za žádoucí upozornit na rozdíly při uvádění kódů nomenklatury
v jednotlivých dokladech.
Dle ustanovení § 3 písm. o) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“) se kódem nomenklatury rozumí
číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o tarifu, statistické
nomenklatuře a Společném celním tarifu, ve znění platném k 1. lednu 2002.
V případě vystavování příslušných dokladů ve smyslu dotčených ustanovení zákona
o spotřebních daních (tzn. dokladů dle § 5 a 6 zákona o spotřebních daních) nejsou proto výše
zmiňované změny kódů nomenklatury platné od 1. ledna 2012 pro nakládání s vybranými
výrobky dle zákona o spotřebních daních na daňovém území České republiky, relevantní.
Odlišná situace však nastává v případě dopravy vybraných výrobků v režimu
podmíněného osvobození od daně. V těchto případech se, v souladu se zněním pokynů
uvedených v tabulce 2 přílohy č. I nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července
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, uvádí do odstavce 17c elektronického průvodního dokladu (kód KN) kód
Kombinované nomenklatury platný k datu odeslání vybraných výrobků.
Vzor a náležitosti zjednodušeného průvodního dokladu pro přepravu vybraných
výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání
jsou uvedeny v nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992,
o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které
byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství.
Přestože tak není ve vysvětlivkách k vyplňování údajů do kolonky č. 9 zjednodušeného
průvodního dokladu výslovně uvedeno, lze důvodně předpokládat, že i v případech dopravy
vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě (tzn. jak
v případech dopravy do ČR, tak i z ČR) je třeba uvádět kódy nomenklatury platné v době
vystavení zjednodušeného průvodního dokladu.
V neposlední řadě je nezbytné použít aktuální kódy Kombinované nomenklatury
rovněž v případech dovozu (resp. vývozu) vybraných výrobků ze zemí mimo daňového území
Evropského společenství (tzn. ve všech režimech spadajících do oblasti celního řízení).

