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Na základě vyhodnocení praktických poznatků získaných orgány státní správy při následném
zpracování oznámení distributorů pohonných hmot podaných v souladu s ustanovením § 6ka
zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pohonných hmotách), dochází k dílčím změnám (či upřesnění popisu
požadavků) v pokynech pro vyplnění níže zmiňovaných sloupců v oznámení distributora
pohonných hmot.
S účinností od oznámení za kalendářní měsíc

leden 2017 (tzn. oznámení podávaného

do 20. února 2017), dochází k změnám v těchto sloupcích:

C_DOKLADU_DPH
Doplnění upřesňujícího textu v pokynech. V tomto sloupci příjemci plnění uvádí (pokud tak již
povinné osoby v minulosti nečinily) číslo daňového dokladu uvedené poskytovatelem
(dodavatelem) na daňovém dokladu při jeho vydání. To znamená, že poskytovatel i příjemce
plnění (dodavatel i odběratel) vždy uvedou do oznámení shodné údaje, tj. číslo daňového
dokladu uvedené poskytovatelem (dodavatelem) na daňovém dokladu při jeho vydání. Jestliže
tedy dodavatel vydá doklad označený číslem 12345, uvede i odběratel v oznámení o nákupu
pohonných hmot číslo dokladu 12345. Totožně je číslo daňového dokladu vykazováno
(uváděno) i v rámci systému kontrolních hlášení DPH. Z tohoto hlediska tak lze hovořit
o zjednodušení administrativy a sjednocení současné praxe.
NOMENKLATURA
Nově se v tomto sloupci bude uvádět pouze osmimístný aktuální kód Kombinované
nomenklatury předmětu plnění (tj. nakoupených/prodaných vybraných výrobků), ve tvaru
uvedeném v aktualizované příloze č. 3 (např. 27101241).

REZIM_SPD_CLO
Doplnění upřesňujícího textu v pokynech. Cílem upřesnění textu je jednoznačně zdůraznit, že
v případě uvedení stavu „ANO“ je ve sloupci CENA_MJ uvedena jednotková cena konkrétního
plnění, respektive obchodované pohonné hmoty bez DPH, ale již včetně spotřební daně
a veškerých dalších kalkulovaných nákladů. Je-li například poskytovatelem (dodavatelem)
plnění požadována úplata včetně spotřební daně, pak poskytovatel i příjemce uvedou do sloupce
REZIM_SPD_CLO údaj „ANO“ a do sloupce CENA_MJ jednotkovou cenu plnění respektive
konkrétní obchodované pohonné hmoty bez DPH, avšak včetně spotřební daně.
Věříme, že přijaté změny významným způsobem přispějí k eliminování identifikovaných
závažných nedostatků při zpracování jednotlivých oznámení, přičemž pro povinné osoby
nebudou znamenat navýšení administrativní zátěže.
Závěrem apelujeme na distributory pohonných hmot, aby zpracování oznámení věnovali
náležitou pozornost. Řádné plnění této zákonem stanovené povinnosti není samoúčelné
a porušení plnění této povinnosti závažným způsobem (za které lze bezpochyby považovat
opakované hrubé nedostatky v předávaných oznámeních), je jedním z důvodů pro zrušení
registrace distributora pohonných hmot z moci úřední [viz § 6m odst. 2 písm. c) zákona
o pohonných hmotách].

