
    

    

 

Č.j.: 60422/2014-900000-231 

 

Věc: Informace pro subjekty – internetový obchod – dárkový set s pivem  

 

Ke znění zákona účinnému od: 1. 1. 2015 

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné 

Zpracoval: kpt. Bc. Marta Svobodová 

Dne: 2. 3. 2015 

  

Informace je vydána na základě dotazu týkající se problematiky možnosti realizace 

odesílání drobných zásilek piva formou poštovních balíků konečným zákazníkům, a to na 

základě obdržených internetových objednávek.  

 

Do ČR bude pivo přepravováno ve volném daňovém oběhu z daňového území SRN na 

základě zjednodušených průvodních dokladů, následně bude v ČR podáno DAP a zaplacena 

příslušná spotřební daň z piva a zákazník (vlastník internetového obchodu) si následně bude 

nárokovat vrácení spotřební daně z piva, kterou zaplatil v SRN. 

Pivo bude uskladněno u vlastníka internetového obchodu v areálu společnosti, kde dojde 

u určitého množství piva k zabalení piva do setů s kávou a energetickým nápojem. Na základě 

internetových objednávek bude objednané pivo rozesíláno konečným zákazníkům do různých 

zemí EU (90 % vracení zpět do SRN). Jako skladovatel piva (vlastník internetového obchodu) 

je povinností mít doklady prokazující zdanění vybraných výrobků dle ustanovení § 5, resp.  

§ 87a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o SPD“). 

Odeslání piva na základě obdržených internetových objednávek ve volném daňovém 

oběhu do jiných členských států EU by mělo být realizováno v souladu s ustanovení § 33k 

zákona o SPD (písemné oznámení před odesláním, vedení evidence, prokázání splnění 

podmínek pro zasílání vybraných výrobků ve členském státě určení).  

Legislativa členských států upravující podmínky pro výběr spotřební daně vychází ze 

Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o 

zrušení směrnice 92/12/EHS (dále jen „Směrnice“). Problematiku „Prodeje na dálku“ upravuje 

ODDÍL 3, článek 36 Směrnice. To by v případě realizace tohoto podnikatelského záměru 

znamenalo povinnost prodejce přiznat a zaplatit spotřební daň v členském státě určení. Zda je 

touto osobou přímo prodejce, či zda osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je daňový zástupce, 

který je v tomto státě usazen, a který je schválen příslušnými orgány státu určení, je stanoveno 

legislativou státu určení. 

 

Možnost realizovat zmíněné obchody jiným než výše uvedeným způsobem legislativa 

nepřipouští. 

 


