Č. j. 29431/2015-900000-233
Věc:

Uplatnění nároku na vrácení daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů

Ke znění zákona platnému dne: 1. 5. 2015
Ke znění zákona účinnému od: 1. 1. 2015
Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné
Zpracoval: kpt. Ing. B. Kotenová
Dne: 27. 5. 2015
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
definuje v § 57 odst. 2, kterým osobám nevzniká nárok na vrácení daně. Dle tohoto stanovení
nárok na vrácení daně nevzniká osobě, která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci
nebo úpadku. Nově nelze přiznat nárok na vrácení daně také osobě, na kterou byl vydán inkasní
příkaz rozhodnutím Evropské Komise.
Výše uvedené doplnění, týkající se inkasního příkazu, je dáno ustanovením čl. 1 odst. 4 písm. a)
Nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Toto ustanovení konkrétně stanovuje
povinnost členského státu poskytujícího veřejnou podporu dle uvedeného nařízení zapracovat
do pravidel pro poskytnutí veřejné podpory výslovné vyloučení vyplacení veřejné podpory
osobě, na níž byl vydán inkasní příkaz.
Inkasní příkaz může být vydán na základě rozhodnutí Evropské komise, jímž byla jakákoliv
veřejná podpora poskytnutá osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství
prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem. Nejedná se tedy pouze o vrácení
spotřební daně, ale rovněž o jinou veřejnou podporu poskytnutou osobě podnikající podle
zákona upravujícího zemědělství. Nevydání inkasního příkazu bude muset osoba podnikající
podle zákona upravujícího zemědělství potvrdit uvedením v daňovém přiznání nebo přiložením
čestného prohlášení k daňovému přiznání.
Změna formuláře daňového přiznání na uplatnění nároku na vrácení daně podle § 57 zákona je
ve fázi příprav. Do té doby budou osoby uplatňující nárok na vrácení daně podle § 57 zákona
přikládat k daňovému přiznání čestné prohlášení.
Vzor čestného prohlášení
Identifikační údaje osoby překládající čestné prohlášení
Prohlašuji, že na osobu uvedenou na straně 1 tohoto daňového přiznání nebyl vydán inkasní
příkaz rozhodnutím Evropské komise, a tato osoba může uplatňovat nárok na vrácení daně
podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s čl. 1 odst. 4 písm. a) Nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

