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TAX Flash 
TAX Flash je elektronický newsletter, jehož prostřednictvím 
vás společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 
informuje o nejaktuálnějších novinkách v oblasti daní. 
Ucelený přehled nejdůležitějších změn a jejich dopadů 
na vaše podnikání nabízí měsíční bulletin 
Tax & Business News. 
 

Upozornění: Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný 
charakter a neposkytují souhrnnou analýzu zmíněných témat. 
Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě 
informací obsažených v tomto materiálu měli zvážit využití 
příslušných profesionálních služeb. Nebudou akceptovány 
jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté ve vztahu 
k tomuto materiálu. 

Česká republika 10. října 2012 

Spotřební daň zaplacená z legálně nakoupeného alkoholu, 
který bude nyní zlikvidován pod celním dohledem, bude 
obchodníkům kompenzována prominutím daně z příjmů. 
Tento mechanizmus je zakotven v rozhodnutí 
ministerstva financí vydaném ve Finančním 
zpravodaji č. 6/2012 ze dne 10. října 2012.  
 

Rozhodnutí reaguje na mimořádné opatření ministerstva 
zdravotnictví zakazující prodej lihovin o obsahu etanolu 
nejméně 20 %, pokud není k dispozici doklad o původu lihu. 
Toto opatření bude mít negativní dopad na řadu daňových 
subjektů a způsobí jim značné majetkové škody. K zajištění 
alespoň částečné kompenzace škod ministerstvo rozhodlo o 
náhradě již uhrazené spotřební daně pomocí prominutí daně 
z příjmů. 
 

Výše prominutí daně z příjmů bude odpovídat výši spotřební 
daně ze zlikvidovaného lihu doložené v protokolu o 
asistované likvidaci lihu. Rozhodnutí se týká alkoholických 
nápojů s obsahem lihu nad 20 %, ke kterým není doložen 
doklad o původu lihu a které budou zlikvidovány za celního 
dohledu. Podnět celnímu úřadu k asistované likvidaci lihu 
musí být podán do 15. prosince 2012. Detailní postup a 
formulář k tomuto podnětu bude uveřejněn na stránkách 
celní správy. 
 
 
 
 
 

Jedním z požadavků kladených na uvedené alkoholické 
nápoje je dodržení podmínky, že se jedná o alkoholické 
nápoje v neotevřeném spotřebitelském balení s uvedením 
šarže, data výroby a neporušenou kontrolní páskou, jejichž 
nákup je prokázán daňovým dokladem. 
 

Výše promíjené daně z příjmu se zvýší o 20 % u těch 
poplatníků, kteří nebyli v době od 1. ledna do 10. října 2012 
plátci DPH. 
 

Toto opatření se vztahuje jak na fyzické osoby, tak na 
právnické osoby. Prominutí je možné uplatnit na úhradu 
platebních povinností, jako například daňové povinnosti 
plynoucí z přiznání k dani z příjmů, nebo záloh na tuto daň. 
Prominutí lze uplatnit až do roku 2017. 
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Stát potvrdil kompenzaci spotřební daně ze zničeného alkoholu snížením daně z příjmu až do roku 2017.  
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