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Upozornění na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, se sídlem Koliště 17, 602 00 Brno, upozorňuje všechny výrobce 
vína, kteří vyrobí za kalendářní rok více než 2.000 litrů tichého vína, na povinnost zaregistrovat se 
jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů.

Podle ustanovení § 93 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o SpD“) jsou tichá vína, šumivá vína, fermentované nápoje a meziprodukty (dále 
také jen „vybrané výrobky“) předmětem spotřební daně z vína a meziproduktů. 

Podle ustanovení § 8 zákona o SpD daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků na 
daňovém území Evropské unie nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropské unie.

Podle ustanovení § 3 písm. l) zákona o SpD se uvedením do volného daňového oběhu rozumí 
každá, i protiprávní výroba vybraných výrobků mimo režim podmíněného osvobození od daně

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o SpD povinnost daň ve stanovené lhůtě přiznat a zaplatit 
vzniká okamžikem uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území České 
republiky. 

Plátcem spotřební daně z vína a meziproduktů je podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o SpD 
právnická nebo fyzická osoba, která je výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit 
v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu podle ustanovení § 9 odst. 1 
zákona o SpD.

Podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o SpD je osoba uvedená v ustanovení § 4 odst. 1 zákona o SpD 
povinna se zaregistrovat jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů nejpozději do dne vzniku 
první povinnosti daň přiznat a zaplatit.

Podle ustanovení § 92 odst. 1 plátcem spotřební daně z vína a meziproduktů není fyzická osoba, 
která na daňovém území České republiky vyrábí výhradně tiché víno, za podmínky, že celkové množství 
vyrobeného tichého vína za kalendářní rok nepřesáhne 2.000 litrů. 

Přihlášky k registraci jsou k dispozici na pracovišti Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, Brněnská 
48, Hodonín nebo ke stažení na stránkách celní správy: www.celnisprava.cz. 

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, je povinen podat 
přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné 
daňové tvrzení pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Další informace na tel. 518304204 nebo 518304652

mailto:podatelna530000@cs.mfcr.cz
http://www.celnisprava.cz/

		2016-02-15T13:34:52+0100
	Ing. Radek Koudela




