
VIII. 

 
 

Teze vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových 

podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky 

Ministerstvo financí předkládá spolu s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 

Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tezi vyhlášky. 

Na základě směrnice Rady (EU) 2019/2235, kterou se mění směrnice Rady 

2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné 

úpravě spotřebních daní, pokud jde o společné obranné úsilí v rámci Evropské unie, 

se navrhuje v § 15a odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), rozšířit úpravu nároku na vrácení daně 

ozbrojeným silám cizích států vedle dosavadních ozbrojených sil státu, který je členem 

Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír, s výjimkou 

ozbrojených sil České republiky, také na ozbrojené síly členského státu, který se podílí 

na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti Evropské unie v oblasti společného 

obranného úsilí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky. Tato změna vyvolává 

nutnost úpravy vzoru přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 zákona o spotřebních 

daních uvedeného v příloze č. 2 vyhlášky č. 458/2020 Sb. a vzoru přiznání k uplatnění nároku 

na vrácení spotřební daně podle § 15a zákona o spotřebních daních pro ozbrojené síly cizích 

států, uvedeného v příloze č. 5 vyhlášky č. 458/2020 Sb. 

Východiska vyhlášky: 

 Formuláře přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 zákona o spotřebních daních 

a přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 15a zákona 

o spotřebních daních pro ozbrojené síly cizích států budou v textové části upraveny 

tak, že nově budou určeny i pro ozbrojené síly členského státu, který se podílí 

na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti Evropské unie v oblasti 

společného obranného úsilí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky.  
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