Informace Celního úřadu pro Ústecký kraj

Nákup lihovin a jejich následný prodej uskutečňovaný prostřednictvím
občanských sdružení na kulturních akcích pořádaných těmito sdruženími
(např. Tělovýchovná jednota, Sdružení dobrovolných hasičů apod.)
Osoby prodávající lihoviny na veřejnosti přístupných sportovních a kutlurních podnicích, jsou ve
smyslu § 133 odst. 5 zákona spotřebních daních, povinny o této činnosti písemně informovat
správce daně, v jehož územní působnosti budete prodej uskutečňovat. Informaci musí správci
daně předat nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku.
Písemná informace musí obsahovat údaje:

1. osobě, která lihoviny prodává
2. časovém vymezení prodeje lihovin
3. údaje o druhu a množství pordávaných lihovin

Podání lze ve smyslu § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějíších předpisů
(dále jen daňový řád) učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou (pozn.
e-mail), která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána
prostřednictvím datové schránky. Písemná podání musí být podepsána osobou, která podání
činí. Účinky podání má rovněž úkon učiněný správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného
elektronického podpisu (pozn. e-mailu), pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci
daně, potvrzeno nebo opakováno písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou (pozn.
e-mailem), která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána
prostřednictvím datové schránky.
V případě nesplnění oznamovací povinnosti se osoby vystavují možnému řízení o správním deliktu
a uložení pokuty ve smyslu § 135 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon s spotřebních daních).

Správce daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat:
Celní Úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7a
400 01 Ústí nad Labem

Informace o prodeji lihovin dle § 133 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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