e-VDO
Elektronický systém pro evidenci a sledování
doprav vybraných výrobků
uskutečňovaných ve volném daňovém oběhu

Cíl e-VDO

V zájmu ochrany vnitřního trhu s vybranými výrobky podléhajícími
spotřební dani a za účelem efektivnějšího sledování jejich pohybu ve
volném

daňovém

oběhu

vytvořit

elektronický

systém,

který

by

poskytoval informace o pohybu zdaněných vybraných výrobků v reálném
čase tak, aby bylo možné využít analytické prostředky k eliminaci rizik

za účelem zefektivnění správy daní (SPD, DPH a daně z příjmu).
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Volný daňový oběh (VDO) – stávající postup
Legislativa:
 evropská:
 směrnice Rady 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní
 nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 o zjednodušeném průvodním
dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly
propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř
Společenství (dále jen „nařízení o ZPD“)
 Nařízení Komise (ES) č. 31/96 o potvrzení o osvobození od spotřební
daně
 národní:
 zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o SPD“)
(§29 a §31)

Volný daňový oběh (VDO) – stávající postup
Typy doprav a příslušné průvodní doklady:
 z ČR do EU
 Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém
území České republiky a dopravované do jiného členského státu pro
účely podnikání lze dopravovat se zjednodušeným průvodním
dokladem. Odesílatel je povinen písemně uvědomit před zahájením
dopravy správce daně. V oznámení uvede datum zahájení dopravy.
 Z ČR do ČR přes jiný členský stát EU
 Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém
území České republiky a dopravované přes jiný členský stát na
daňové území České republiky pro účely podnikání lze dopravovat
se zjednodušeným průvodním dokladem. Odesílatel je povinen
písemně uvědomit před zahájením dopravy správce daně.

Volný daňový oběh (VDO) – stávající postup
Typy doprav a příslušné průvodní doklady:

 z EU do ČR
 Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném
členském státě a dopravované na daňové území České republiky pro
účely podnikání nebo určené k plnění úkolů veřejnoprávního
subjektu lze dopravovat se zjednodušeným průvodním dokladem.
Jako zjednodušený průvodní doklad může však být použita i obchodní
dokumentace, např. faktury, dodací listy, ložné listy atd., pokud obsahuje stejné
údaje jako vzor uvedený v příloze nařízení o ZPD a povaha údaje je označena
číslem odpovídajícím příslušnému číslu kolonky uvedeného vzoru.
Poznámka: Z kontrolní praxe CS ČR vyplývá, že obchodní dokumentace
vystavená v souladu s nařízením o ZPD není u zmíněných typů doprav
používána jako alternativa zjednodušeného průvodního dokladu.

Volný daňový oběh (VDO) – stávající postup
Typy doprav a příslušné průvodní doklady:

 v rámci ČR
 Zdaněné vybrané výrobky doprovází doklad prokazující zdanění
(náležitosti § 5 zákona o SPD)
 Vybrané výrobky osvobozené od daně doprovází doklad prokazující
oprávněné nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně
(náležitosti § 6 zákona o SPD)

Volný daňový oběh (VDO) – rizika stávajícího postupu
 nelegální doprava bez jakéhokoliv dokladu,
 zneužití zjednodušeného průvodního dokladu,
 opakované použití jednoho dokladu,
 doprava jiného množství nebo jiného druhu vybraných výrobků,
 absence elektronických údajů o dopravě znamená ztížené podmínky pro
sledování pohybu zásilek,
 zásilka papírově tranzitující přes území ČR v mnoha případech končí fyzicky
na území ČR.

e-VDO : plán Komise
Ve střednědobém horizontu plánuje Komise na základě článku 45 směrnice
2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní předložit zprávu o fungování
této směrnice a případně legislativní návrh spolu s dopadovou studií.
V roce 2015 byly vypracovány společností Ramboll dvě hodnotící studie, jak pro
pohyb vybraných výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od daně, tak ve
volném daňovém oběhu.
Jedním z doporučení uvedených ve studii k problematice volného daňového
oběhu je podle studie „...dále analyzovat možnosti, jak využít stávající
systém pro sledování pohybu vybraných výrobků v režimu podmíněného
osvobození od daně (EMCS) i pro volný daňový oběh.“
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/circulation_co
ntrol/index_en.htm - bližší informace o EMCS

e-VDO : návrh implementace do praxe v ČR
Etapa 1 – evidence a sledování doprav (včetně zpracování legislativy)
 z jiných členských států EU k prvnímu příjemci na daňovém území ČR,
 od odesílatele na daňovém území ČR do jiného členského státu EU.
Varianta 1 - zavedení u komodit minerální oleje a víno
Varianta 2 – zavedení pro všechny vybrané výrobky

Předběžný odhad časového harmonogramu vývoje a implementace: 18 měsíců
Etapa 2 – evidence a sledování doprav (včetně zpracování legislativy)
 v řetězci subjektů na daňovém území ČR (národní úroveň),
 přes daňové území ČR z jednoho členského státu EU do jiného (tranzitující
zásilky),
 od odesílatele na daňovém území ČR do třetích zemí,
 ze třetích zemí k prvnímu příjemci na daňovém území ČR.

e-VDO: výhody pro podnikatele
 časová flexibilita (elektronická komunikace se správcem daně bez ohledu na
pracovní dobu úřadu),
 možnost uložení často používaných dokladů ve formátu „xml“ (snížení
administrativní zátěže při opakovaném vyplňování),
 tisk dokumentu přímo z aplikace,
 elektronická evidence průvodních dokladů (snížení požadavku na prostor pro
archivaci dokumentů, přehledné uspořádání a filtrování dat dle zadaných
kritérií),
 online přehled o stavu zajištění SPD pro dopravu (blokovaná, uvolněná
částka),
 žádné pořizovací náklady – elektronický systém bude poskytován zdarma.

e-VDO: výhody pro správce daně
 online přehled o dopravách = online analýza rizik,
 přehled o toku vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu,
 zdroj analytických dat pro operativní, ale také plánované kontroly,
 zdroj údajů pro správce DPH a přímých daní,

Nástroj pro eliminaci podvodů

Elektronická evidence a sledování
doprav uskutečňovaných ve VDO

Detailní riziková analýza

Efektivnější kontroly

Technické aspekty e-VDO
Každé dopravě bude přiřazen jedinečný kód, který bude na průvodním dokladu
zobrazen duálně:
 Alfanumerickým kódem (21 znaků),
 QR kódem pro rychlou manipulaci s průvodním dokladem.
Deklarantský modul e-VDO:
 webová aplikace typu „Smart klient“,
 mobilní aplikace (zdroj přístupu: smartphone, tablet) s čtečkou QR kódů.
Modul e-VDO pro správce daně:
 aplikace typu „tlustý klient“ – instalace na pracovních IT stanicích
zaměstnanců (PC, notebook, tablet) - stabilní provozní prostředí,
 mobilní aplikace s čtečkou QR kódů – primárně určená hlídkám mobilního
dohledu pro rychlou kontrolu dat a zapsání kontroly.

e-VDO – využití funkcionalit systému EMCS pro vývoj
 využití 70% stávající funkční specifikace (eliminace finančních nákladů na
vývoj duplicit, možnost vývoje dalších funkcionalit),
 uživatelsky známé prostředí (pro deklaranty, a také pro celníky),
 napojení na stávající systém záruk (GMS),
 napojení na stávající registr daňových subjektů (RDS),
 napojení na stávající systém rizikové analýzy (ERIAN)
 Vytváření společných rizikových profilů (jak pro dopravy v režimu
podmíněného osvobození od spotřební daně, tak ve volném daňovém
oběhu),
 výstupy do datového skladu
 využití stávajících vyhledávacích nástrojů: QDS a OLAP kostky.
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