DRŽITEL POVOLENÍ PO 1. 1. 2015
Zkratky:
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“)
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění do 31. 12. 2014 (dále jen „ZSpD“)
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění od 1. 1. 2015 (dále jen „NZSpD“)
PROVOZOVATEL DAŇOVÉHO SKLADU, který má daň z minerálních olejů zajištěnou složením nebo převodem finančních prostředků dle ZSpD (do 2. 3. 2015) – (bod 1, 2 a 4 přech. ustanovení)
 do 60 dnů ode dne účinnost NZSpD poskytnout zajištění daně dle NZSpD → na povolení je nahlíženo jako na povolení dle NZSPD
nebo
 do 15 dnů ode dne účinnosti NZSpD (do 16. 1. 2015) podat návrh na změnu formy zajištění → správce daně vede řízení (lhůta 60 dnů ode dne podání návrhu na vydání rozhodnutí) → vyhověno – možné odvolání do 10 dnů, má
odkladný účinek → splnit podmínky v rozhodnutí
o změně zajištění do 15 dnů od právní moci
(dále jen „PM“)→
splněno → povolení je posuzováno jako
povolení dle NZSPD
nesplněno → povolení pozbývá platnosti 15
den od PM rozhodnutí o změně zajištění
→ zamítnuto – možné odvolání do 10 dnů, má odkladný účinek → povolení pozbývá platnosti 15
den po nabytí PM rozhodnutí o zamítnutí změny zajištění → zaslán přípis, nevydává se rozhodnutí
nebo
 nepodal žádost o změnu zajištění ani nezajistil daň dle § 21 NZSpD → povolení pozbývá platnosti dnem následujícím po dni (2. 1. 2015) nabytí účinnosti NZSPD; respektive tuto skutečnost zjistíme až 60 den ode dne účinnosti
NZSpD→ zaslán přípis, nevydává se rozhodnutí

PROVOZOVATEL DAŇOVÉHO SKLADU minerálních olejů – § 59 odst. 8 NZSpD ukládá povinnost splnit podmínky zde uvedené všem daňovým skladům minerálních olejů – (bod 3 přech. ustanovení)
 nesplňuje-li podmínky dle § 59 odst. 8 ZSpD → na povolení je nahlíženo jako na povolení dle NZSPD →pokud do 6 měsíců ode dne účinnosti NZSpD nebude splňovat podmínky § 59 odst. 8 NZSpD povolení zaniká
→ do 6 měsíců splní podmínky § 59 odst. 8 NZSpD → na povolení je nahlíženo jako na povolení dle NZSPD
VŠECHNA POVOLENÍ VYDANÁ PŘED ÚČINNOSTÍ NZSpD SE POSUZUJÍ DLE PODMÍNEK NZSpD → tím není dotčena doba jejich platnosti – (bod 5 a 6 přech. ustanovení)
 VŽDY splnit všechny podmínky pro vydání povolení dle NZSpD do 6 měsíců ode dne účinnosti NZSpD → na povolení je nahlíženo jako na povolení dle NZSpD
 pokud držitel povolení požádá o jeho změnu po účinnosti NZSpD → správce daně dosavadní povolení nahradí novým → subjekt musí okamžikem vydání splňovat všechny podmínky NZSpD
Daňový subjekt podal návrh na vydání povolení před účinností NZSpD, ale o návrhu nebylo pravomocně rozhodnuto → účinky návrhu jsou zachovány → daňový subjekt je správcem daně vyzván k doplnění dle NZSpD (lhůta dle §
32 DŘ) → lhůta pro správce daně k vydání povolení začíná běžet znovu ode dne účinnosti NZSpD (lhůta 60 dnů) – (bod 7 a 8 přech. ustanovení)
OSOBA NAKLÁDAJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI (dále jen „MO“) – (body 9 až 11 přech. ustanovení)
 osoba nakládající se zvláštními MO dle ZSpD → považována za osobu registrovanou k nakládání se zvláštními MO dle NZSpD 3 měsíce ode dne účinnosti NZSpD → zánik registrace
→ podána přihláška → registrace dle NZSpD do dne
předcházejícímu PM rozhodnutí o registraci
→ řízení 60 dnů) → registrace vydána → registrace dle NZSpD
→ registrace zamítnuta → osoba je považována
za osobu, jejíž registrace byla zrušena → distanc 2 roky

