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►B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS

ze dne 19. října 1992

o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret

(Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 10)

Ve znění:

Úřední věstník

Č. Strana Datum

►M1 Směrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29. července 1999 L 211 47 11.8.1999

►M2 Směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002 L 46 26 16.2.2002

►M3 Směrnice Rady 2003/117/ES ze dne 5. prosince 2003 L 333 49 20.12.2003

►M4 Směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010 L 50 1 27.2.2010

Pozn.: Toto úplné znění obsahuje odkazy na evropskou účetní jednotku a/nebo ECU, které je třeba od 1. ledna 1999 chápat jako
odkazy na euro – nařízení Rady (EHS) č. 3308/80 (Úř. věst. L 345, 20.12.1980, s. 1) a nařízení Rady (ES) č. 1103/97 (Úř.
věst. L 162, 19.6.1997, s. 1).
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SMĚRNICE RADY 92/80/EHS

ze dne 19. října 1992

o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společen
ství, a zejména na článek 99 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise (1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (3),

vzhledem k tomu, že směrnice 72/464/EHS (4) stanoví v hlavě I obecná
ustanovení o spotřebních daních ze všech tabákových výrobků; že
v hlavě II uvedené směrnice již byla přijata zvláštní ustanovení pro
cigarety; že zvláštní ustanovení musí být ještě přijata pro jiné druhy
tabákových výrobků;

vzhledem k tomu, že směrnice 79/32/EHS (5) obsahuje definice různých
skupin tabákových výrobků;

vzhledem k tomu, že pro vytvoření vnitřního trhu k 1. lednu 1993 je
nezbytné stanovit celkovou minimální spotřební daň z jiných tabáko
vých výrobků než cigaret;

vzhledem k tomu, že by měla být harmonizována daňová zátěž pro
všechny výrobky, které patří do jedné skupiny tabákových výrobků;

vzhledem k tomu, že nejvhodnějším způsobem pro dosažení vnitřního
trhu je stanovení celkové minimální spotřební daně, která je vyjádřena
jako procentní podíl nebo jako pevná částka za kilogram nebo určitý
počet kusů;

vzhledem k tomu, že Italské republice a Španělskému království by
měla být do 31. prosince 1998 poskytnuta možnost uplatňovat nižší
sazbu daně z doutníků a doutníčků na tabákové svitky, které jsou
výhradně ze surového tabáku a které nejsou cigaretami;

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit postup, který na základě zprávy
Komise, která zohlední všechny příslušné faktory, umožní pravidelné
přezkoumání sazeb a pevných částek stanovených touto směrnicí;

vzhledem k tomu, že je nutné zavést mechanismus, který umožní převod
specifických pevných částek vyjádřených v ECU na národní měnu,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tyto skupiny tabákových výrobků vyrobených ve Společenství nebo
dovezených z třetích zemí podléhají ve všech členských státech mini
mální spotřební dani podle článku 3:

a) doutníky a doutníčky;

▼B
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(1) Úř. věst. C 12, 18.1.1990, s. 8.
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b) jemně řezaný tabák k ručnímu rolování cigaret;

c) ostatní tabák ke kouření.

Článek 2

Pro účely této směrnice se jako definice výrobků uvedených v článku 1
použijí definice uvedené v článcích 2, 4 a 4a směrnice 79/32/EHS.

Článek 3

▼M1
1. Členské státy uplatňují spotřební daň, kterou může být:

a) buď valorická daň vypočtená na základě maximální maloobchodní
prodejní ceny jednotlivých výrobků volně určené výrobci podnikají
cími ve Společenství a dovozci z třetích zemí v souladu s článkem 9
směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných
než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků (1),

b) nebo specifická daň, vyjádřená jako částka na kilogram nebo
u doutníků a doutníčků na počet kusů,

c) nebo smíšená daň kombinující valorickou a specifickou složku.

U valorické nebo smíšené daně mohou členské státy stanovit minimální
výši spotřební daně.

Celková spotřební daň vyjádřená jako procento nebo jako částka na
kilogram nebo na počet kusů musí být nejméně rovna sazbě nebo mini
mální výši stanovené pro:

— doutníky a doutníčky: 5 % maloobchodní prodejní ceny včetně
všech daní nebo 9 EUR z 1 000 kusů či 9 EUR z jednoho kilo
gramu,

— jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret: 30 % maloobchodní
prodejní ceny včetně všech daní nebo 24 EUR za kilogram,

— ostatní tabák ke kouření: 20 % maloobchodní prodejní ceny včetně
všech daní nebo 18 EUR za kilogram.

Od 1. ledna 2001 se částky 9 EUR, 24 EUR a 18 EUR v předchozích
odrážkách nahrazují částkami 10 EUR, 25 EUR a 19 EUR.

▼M2
Od 1. července 2002 činí celková spotřební daň vybíraná z jemně řeza
ného tabáku k ručnímu balení cigaret nejméně 32 % maloobchodní
prodejní ceny včetně všech daní nebo 27 EUR za kilogram.

Od 1. července 2003 se celková spotřební prodejní daň minimálně rovná
těmto sazbám nebo minimálním částkám:

a) u doutníků a doutníčků: 5 % maloobchodní prodejní ceny včetně
všech daní nebo 11 EUR za 1 000 kusů či za kilogram;

b) u jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret: 33 % maloob
chodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 29 EUR za kilogram;

c) u ostatního tabáku ke kouření: 20 % maloobchodní prodejní ceny
včetně všech daní nebo 20 EUR za kilogram.

Od 1. července 2004 činí celková spotřební daň vybíraná z jemně řeza
ného tabáku k ručnímu balení cigaret nejméně 36 % maloobchodní
prodejní ceny včetně všech daní nebo 32 EUR za kilogram.

▼M4
Od 1. ledna 2011 činí celková spotřební daň (specifická daň, valorická
daň nebo kombinace obojího, bez DPH) z jemně řezaného tabáku
k ruční výrobě cigaret nejméně 40 % vážené průměrné maloobchodní

▼B
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prodejní ceny jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuště
ného ke spotřebě nebo nejméně 40 EUR za kilogram.

Od 1. ledna 2013 činí celková spotřební daň (specifická daň, valorická
daň nebo kombinace obojího, bez DPH) z jemně řezaného tabáku
k ruční výrobě cigaret nejméně 43 % vážené průměrné maloobchodní
prodejní ceny jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuště
ného ke spotřebě nebo nejméně 47 EUR za kilogram.

Od 1. ledna 2015 činí celková spotřební daň (specifická daň, valorická
daň nebo kombinace obojího, bez DPH) z jemně řezaného tabáku
k ruční výrobě cigaret nejméně 46 % vážené průměrné maloobchodní
prodejní ceny jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuště
ného ke spotřebě nebo nejméně 54 EUR za kilogram.

Od 1. ledna 2018 činí celková spotřební daň (specifická daň, valorická
daň nebo kombinace obojího, bez DPH) z jemně řezaného tabáku
k ruční výrobě cigaret nejméně 48 % vážené průměrné maloobchodní
prodejní ceny jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuště
ného ke spotřebě nebo nejméně 60 EUR za kilogram.

Od 1. ledna 2020 činí celková spotřební daň (specifická daň, valorická
daň nebo kombinace obojího, bez DPH) z jemně řezaného tabáku
k ruční výrobě cigaret nejméně 50 % vážené průměrné maloobchodní
prodejní ceny jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuště
ného ke spotřebě nebo nejméně 60 EUR za kilogram.

Vážená průměrná maloobchodní prodejní cena se vypočítá tak, že se
celková hodnota jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propu
štěného ke spotřebě, na základě maloobchodní prodejní ceny včetně
všech daní, vydělí celkovým množstvím jemně řezaného tabáku
k ruční výrobě cigaret propuštěného ke spotřebě. Stanoví se do 1. března
každého roku na základě údajů týkajících se veškerého jemně řezaného
tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného ke spotřebě v předchozím
kalendářním roce.

Od 1. ledna 2011 se celková spotřební daň vyjádřená jako procento
nebo jako částka za kilogram nebo za určitý počet kusů rovná nejméně
těmto sazbám nebo minimálním částkám:

a) u doutníků a doutníčků: 5 % maloobchodní prodejní ceny včetně
všech daní nebo 12 EUR za 1 000 kusů či za kilogram;

b) u tabáku ke kouření jiného než jemně řezaného tabáku k ruční
výrobě cigaret: 20 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech
daní nebo 22 EUR za kilogram.

▼B
2. Sazby nebo pevné částky uvedené v odstavci 1 platí pro všechny
výrobky, které patří do příslušné skupiny tabákových výrobků, aniž by
dále byly v jednotlivých skupinách rozlišovány podle jakosti, obchodní
úpravy, původu výrobků, použitého materiálu, vlastností zúčastněných
podniků nebo podle jiných kritérií.

3. Italská republika a Španělské království mohou až do 31. prosince
1998 uplatňovat na tabákové svitky, které jsou výhradně ze surového
tabáku a které nejsou cigaretami, sazbu nebo pevnou částku, která je až
o 50 % nižší než běžná vnitrostátní sazba spotřební daně z doutníků
a doutníčků a která může být nižší než minimální sazba podle odstavce
1.

▼M4
4. Odchylně od odstavce 1 může Francie od 1. ledna 2010 do
31. prosince 2015 i nadále uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně
na tabákové výrobky jiné než cigarety, propuštěné ke spotřebě
v korsických departementech. Tato snížená sazba činí:

a) pro doutníky a doutníčky:

nejméně 10 % maloobchodní prodejní ceny, včetně všech daní;

b) pro jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret:

▼M4
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— do 31. prosince 2012 nejméně 27 % maloobchodní prodejní ceny
včetně všech daní,

— od 1. ledna 2013 nejméně 30 % maloobchodní prodejní ceny
včetně všech daní,

— od 1. ledna 2015 nejméně 35 % maloobchodní prodejní ceny
včetně všech daní;

c) pro ostatní tabák ke kouření:

nejméně 22 % maloobchodní prodejní ceny, včetně všech daní.

Článek 4

1. Každé čtyři roky předloží Komise Radě zprávu a případně návrh
týkající se sazeb a struktury spotřební daně stanovené v této směrnici.

Komise při vypracování zprávy zohlední řádné fungování vnitřního trhu,
reálnou hodnotu sazeb spotřební daně a obecné cíle Smlouvy.

2. Zpráva uvedená v odstavci 1 vychází zejména z informací poskyt
nutých členskými státy.

3. Komise postupem podle článku 43 směrnice Rady 2008/118/ES ze
dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní (1) stanoví
seznam statistických údajů potřebných pro vypracování zprávy, přičemž
údaje týkající se jednotlivých fyzických nebo právnických osob jsou
vyloučeny. Vedle údajů, jež jsou členským státům snadno dostupné,
bude tento seznam obsahovat pouze údaje, jejichž sběr a shromáždění
nejsou spojeny s nepřiměřenou administrativní zátěží pro členské státy.

4. Komise tyto údaje nezveřejní ani jinak nesdělí, pokud by tím
došlo k vyzrazení obchodního, průmyslového nebo profesního tajemství.

▼B

Článek 5

▼M4
1. Komise jednou ročně zveřejní hodnotu eura v národních měnách
pro účely výpočtu výše celkové spotřební daně.

Pro směnné kurzy se použijí směnné kurzy platné první pracovní den
v říjnu a zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie; uplatní se od 1.
ledna následujícího kalendářního roku.

▼B
2. Členské státy si mohou při ročních úpravách uvedených v odstavci
1 zachovat v platnosti dosavadní pevné částky spotřebních daní, pokud
přepočet výše spotřebních daní vyjádřené v národních měnách na ECU
nebude mít za následek nárůst spotřební daně větší než 5 % nebo 5
ECU, podle toho, co je nižší.

Článek 6

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro
dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1992.
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlá
šení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostát
ních právních předpisů v oblasti působnosti této směrnice.

▼M4
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Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

▼B
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