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MEZI
THE COMMISSIONERS FOR HER MAJESTY’S REVENUE AND CUSTOMS
(daňová a celní správa, Spojené království),
(omissis)
(omissis)

ODVOLATELEM
-a-

WR,
ODPŮRCEM,

CS
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NA ZÁKLADĚ odvolání podaného odvolatelem,
A NA ZÁKLADĚ vyslechnutí zástupce odvolatele a zástupce odpůrce,
ROZHODL TAKTO:
1.

Odvolání odvolatele proti rozhodnutí Upper Tribunal (Vyšší soud,
Spojené království) ve věci peněžité sankce, která byla odpůrci
stanovena podle přílohy č. 41 Finance Act 2008 (finanční zákon z roku
2008), se zamítá.

2.

Řízení o odvolání odvolatele proti rozhodnutí Upper Tribunal (soud
vyššího stupně) ve věci stanovení spotřební daně odvolateli podle
Regulation 13(1) and (2) of the Excise Goods (Holding, Movement
and Duty Point Regulations) 2010 [nařízení č. 13 (1) a (2) o zboží
podléhající spotřební dani (nařízení týkající se držení, přepravy a
vzniku daňové povinnosti) z roku 2010, dále jen „nařízení č. 13“] se
přerušuje do vydání rozhodnutí Soudního dvora o žádosti o rozhodnutí
o předběžné otázce, které je připojeno k tomuto usnesení.

3.

(omissis)

(omissis)
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COURT OF APPEAL (odvolací soud)

(omissis)

CIVIL DIVISION (občanskoprávní kolegium)
V ŘÍZENÍ O ODVOLÁNÍ PROTI ROZSUDKU UPPER TRIBUNAL
(TAX AND CHANCERY CHAMBER) (daňový a obchodní senát)
MEZI:
THE COMMISSIONERS FOR HM REVENUE & CUSTOMS (daňová a
celní správa),
odvolatelem,
a
WR,
odpůrcem,
ŽÁDOST O ROZHODNUTÍ O PŘEDBĚŽNÉ OTÁZCE PODLE
ČLÁNKU 267 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE
PŘEDBĚŽNÉ OTÁZKY
1.

2.

Je osoba („P“), která fyzicky drží zboží podléhající spotřební dani v okamžiku,
kdy vzniká daňová povinnost ke spotřební dani v členském státě B, osobou
povinnou přiznat a zaplatit tuto spotřební daň podle čl. 33 odst. 3 směrnice
2008/118/ES (dále jen „směrnice“) v situaci, kdy tato osoba:
a

neměla žádný právní ani skutečný zájem na zboží podléhající spotřební
dani;

b

přepravovala zboží podléhající spotřební dani, za odměnu, jménem
jiných osob mezi členským státem A a členským státem B; a

c

věděla, že zboží, které drží, bylo zbožím podléhajícím spotřební dani,
ale v době, kdy tato daňová povinnost vznikla nebo předtím, než se tak
stalo, nevěděla a neměla důvod se domnívat, že daňová povinnost ke
spotřební dani vznikla v členském státě B?

Je odpověď na otázku 1 odlišná, pokud P nevěděl, že zboží, které drží, je zbožím
podléhajícím spotřební dani?
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Úvod
3.

Tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce byla podána v rámci odvolacího
řízení týkajícího se stanovení spotřební daně daňovou a celní správou (dále jen
„daňová správa“) fyzické osobě WR (dále jen „WR“). Rozhodné skutečnosti lze
popsat následovně:

4.

Dne 6. září 2013 příslušníci UKBA (Správa vnějších hranic Spojeného království,
Spojené království) zastavili v Dover Easter Docks nákladní vozidlo řízené WR.
Ve vozidle bylo naloženo 26 palet piva. WR předložil příslušníkům UKBA
nákladní listy CMR, podle nichž se na zboží vztahoval elektronický správní
doklad s uvedeným číslem ARC. V nákladních listech CMR bylo rovněž uvedeno,
že odesílatelem byl daňový sklad v Německu a že příjemcem byl Seabrook
Warehousing Ltd., britský daňový sklad. Této dokumentaci tedy odpovídalo to, že
zboží bylo přepravováno v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.

5.

Vyšlo však najevo, že ARC uvedené na nákladních listech CMR již bylo užito
v souvislosti s předchozí dodávkou piva do Seabrooks. Proto dodávka v rozporu
s danou dokumentací nebyla v režimu podmíněného osvobození od spotřební
daně. Když tedy zboží dorazilo do Spojeného království, vznikla ve Spojeném
království daňová povinnost ke spotřební dani.

6.

Daňová správa vydala WR:

7.

a

Platební výměr na spotřební daň ve výši 22,779 GBP podle nařízení č.
13;

b

Rozhodnutí o peněžité sankci ve výši 4 897,48 GBP podle přílohy č.
41 finančního zákona z roku 2008.

WR napadl platební výměr (a uložení peněžité sankce) odvoláním u First-tier
Tribunal (Tax Chamber) [soud prvního stupně (daňový senát), Spojené
království].
First-tier Tribunal (soud prvního stupně)

8.

First-tier Tribunal (soud prvního stupně) zjistil následující skutečnosti:
a

WR byl zkušený řidič kamionu, který byl v letech 2009 až 2013
zaměstnán u přepravní společnosti a od roku 2013 se považoval za
osobu samostatně výdělečně činnou (takto se u správce daně
zaregistroval až v roce 2015). Odměnu dostával v hotovosti bez
jakýchkoli srážek (bod 43). Někdy v roce 2014 souhlasil s tím, že bude
pracovat pro společnost, která se, jak vyrozuměl, nazývala „Kells“, za
odměnu 250 GBP týdně, pokud šlo o práci na dva až tři dny, a pokud
pracoval déle, pak 350 GBP - 360 GBP. Písemná smlouva nebyla
uzavřena a on byl placen v hotovosti, kterou přebíral osobně nebo
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prostřednictvím peněz ukrytých pro něj na parkovišti nákladních
automobilů (bod 44).
b

WR docházel na parkoviště pro nákladní automobily a vyzvedával
prázdný přívěs, který zavezl na zajištěné parkoviště pro přípojná
vozidla v Calais a vyměnil za přívěs naložený zbožím, jenž měl přivézt
do Spojeného království. Dokumentaci k nákladu nacházel ve schránce
na straně přívěsu, a tuto dokumentaci, která zahrnovala nákladní listy
CMR a dodací list, si prohlédl, aby se ujistil o povaze zboží, které
přepravuje, a jeho určení (bod 45). V prostředí, v němž se WR
pohyboval, nebyla takováto neformální ujednání, kdy řidiči nákladních
automobilů, kteří byli čas od času zaměstnaní (bez ohledu na to, zda
okolnosti tomuto závěru nasvědčovaly, či nikoli), byli placeni
v hotovosti bez jakékoli dokumentace, která by takovéto transakce
zachycovala, nezajímali se o totožnost osob, které je do činnosti
zapojily, a zůstávali mimo působnost daňové správy (bod 63).

c

Dne 6. září 2013 WR vyzvedl zásilku piva určenou k dodání do
daňového skladu: Seabrook ve Spojeném království. WR tedy věděl,
že zásilka obsahovala zboží podléhající spotřební dani. Byl zastaven
příslušníky UK and Border Force Officials (pohraniční policie
Spojeného království, Spojené království) při vstupu do Spojeného
království. Nákladní listy CMR, které předložil, měly referenční číslo
ARC (body 45–46). Příslušníci pohraniční policie zkontrolovali údaje
v systému EMCS a zjistili, že toto číslo ARC se týkalo dřívější zásilky
piva do stejného skladu (bod 47). Příslušníci pohraniční policie vozidlo
a zboží podléhající spotřební dani zabavili. WR informoval osobu,
která mu dala pokyn, aby zboží vyzvedl, jménem: „Des“, o tom, co se
událo, a nechal se vyzvednout v Doveru. Obdržel svou týdenní
odměnu a k dalšímu kontaktu s Des již nedošlo.

d

WR nebyl spolupachatelem pokusu o pašování. Byl řízen tím, kdo
zajistil pašování zboží, ať to byl kdokoli, a jsou to tyto osoby, které
měly faktickou i právní kontrolu nad zbožím v okamžiku, kdy bylo
zabaveno. WR neměl ve vztahu ke zboží žádný vlastní zájem, jeho
jediným zájmem bylo řídit se instrukcemi při vyzvedávání
a doručování zboží a být za své služby přiměřeně placen. Nebyl ani
majitelem vozidla. Totožnost osob stojících za pokusem o pašování
a vědomě do něj zapojených nelze zjistit (bod 58);

e

Jediné informace, které WR měl, pocházely z dokumentace, kterou
obdržel, když vyzvedával zboží, a na první pohled tato dokumentace
odpovídala přepravě zboží, na kterou se vztahovalo platné podmíněné
osvobození od spotřební daně. TWR nemohl nijak ověřit, zda číslo
ARC uvedené na nákladním listu CMR již bylo použito, či nikoli (bod
61). Na první pohled nebylo na těchto dokumentech nic, co by
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vyvolávalo pochybnost, a WR nemohl mít přístup do systému EMCS
(bod 62).

9.

f

WR tedy bylo třeba považovat za „nevinného prostředníka“ (bod 64);

g

daňová správa neprovedla žádný skutečný pokus o zjištění, kdo vlastní
vozidlo nebo kdo stál za pokusem o pašování (body 52 a 58).

First-tier Tribunal (soud prvního stupně) se zabýval vnitrostátními zdroji včetně
rozsudku Court of Appeal (odvolací soud) ve věci Taylor a Wood v. R [2013]
EWCA 1151 a dospěl k závěru, že:
a

„Nevinný prostředník“, který fyzicky drží pašované zboží, se
nepovažuje za osobu „držící“ toto zboží pro účely nařízení 13 (bod
38);

b

„skutečná nebo dovozená vědomost osoby o tom, že fyzicky drží
pašované zboží, může být dostatečná k tomu, aby zakládala „držení“...
a vyloučila takovou osobu z postavení „nevinného prostředníka“ (bod
38);

c

WR byl nevinným prostředníkem, a proto jej nelze považovat za osobu
„držící“ zboží, ani „dodávající zboží“ pro účely nařízení č. 13 (body
60–64);

d

„Uložení povinnosti k přiznání a placení daně WR za okolností, které
jsme zjistili, by vyvolalo závažné otázky slučitelnosti s cíli právní
úpravy.“ (body 60–64);

10. First-tier Tribunal (soud prvního stupně) vyhověl odvolání WR a zrušil platební
výměr na spotřební daň (a peněžitou sankci).
11. Daňová správa se proti rozhodnutí First-tier Tribunal (soud prvního stupně)
odvolala k Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [soud vyššího stupně
(daňový a obchodní senát)]. Cílem odvolání nebylo zpochybnit závěry First-tier
Tribunal (soud prvního stupně), pokud jde o zjišťování skutkového základu.
Upper Tribunal (soud vyššího stupně)
12. Dne 8. prosince 2017 Upper Tribunal (soud vyššího stupně) odvolání daňové
správy zamítl a v relevantní části uvedl
a

Proti skutkovým závěrům First-tier Tribunal (soud prvního stupně)
neexistuje opravný prostředek. Ani nemůže existovat. Důsledkem je to,
že odvolání je založeno na tom, že WR neměl ani skutečnou ani
dovozenou vědomost o pokusu o pašování.“ (bod 16)
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b

„pojmy „dodání“ a „držení“, které se objevují v nařízení č. 13, jsou
pojmy uvedenými ve směrnici (i ve směrnici 92/12, která jí
předcházela). Představují nezávislé pojmy unijního práva, kterým musí
být přiřazen význam souladný v rámci unie (bod 50).

c

„Court of Appeal (odvolací soud) [v rozsudku Taylor & Wood a
Tatham) potvrdil, že osoba, která nemá skutečnou ani dovozenou
vědomost, „nedrží“ zboží pro účely nařízení. Je třeba uznat, že z
těchto obecných pojmů existuje výjimka pro ty, kteří jsou „nevinnými
prostředníky“ (bod 51).

d

Výjimka pro nevinného prostředníka poskytne ochranu před uložením
povinnosti přiznat a zaplatit daň osobám, které nemají skutečnou ani
dovozenou vědomost o tom, že zboží, které převáží, je zbožím, z
něhož měla být spotřební daň zaplacena (ale nebyla) (viz body 54–55).

e

„Nesouhlasíme s tím, že je spravedlivé, přiměřené či rozumné přenést
odpovědnost za zkrácenou spotřební daň na řidiče nákladního vozidla,
kteří zboží drží v okamžiku, kdy je toto zkrácení zjištěno, kteří však
nejsou do trestné činnosti zapojeni, nebo o ní nevědí; nevědí, že došlo
ke zkrácení daně ze zboží, které přepravují, a ani nelze říci, že by vědět
měli. Uložení povinnosti přiznat a zaplatit daň těmto řidičům pouze
proto, že zboží mají ve své držbě v době, kdy je podvod objeven, ale
bez znalosti toho, co se stalo nebo co bylo zamýšleno, není spravedlivé
ani přiměřené.“ (bod 57)

f.

Uvalit povinnost přiznat a zaplatit daň na zcela nevinné prostředníky
by bylo v rozporu se směrnicí a vnitrostátním právem (bod 58).

13. Daňová správa se proti rozhodnutí Upper Tribunal (soud vyššího stupně) odvolala
ke Court of Appeal (odvolací soud).
Court of Appeal (odvolací soud)
14. Court of Appeal (odvolací soud) dospěl k závěru, že otázka, zda řidič nákladního
automobilu, který neměl ve vztahu ke zboží žádný zájem a který nevěděl nebo
neměl důvod se domnívat, že zboží podléhalo spotřební dani, má být podle
směrnice odpovědný za přiznání a placení daně, nebyla acte clair a proto by měla
být předložena Soudnímu dvoru k rozhodnutí o předběžné otázce. Řízení o
odvolání daňové správy proti rozhodnutí Upper Tribunal (soud vyššího stupně),
jímž bylo potvrzeno rozhodnutí First-tier Tribunal (soud prvního stupně), kterým
bylo zrušeno vyměření spotřební daně, proto bylo přerušeno.
15. Court of Appeal (odvolací soud) zamítl odvolání daňové správy proti rozhodnutí
Upper Tribunal (soud vyššího stupně) ohledně peněžité sankce uložené podle
přílohy č. 4 finančního zákona z roku 2008.
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16. Důvody rozhodnutí Court of Appeal (odvolací soud) jsou uvedeny v jeho
rozsudku ze dne 19. března 2019.
Vnitrostátní právní úprava
17. Relevantní část nařízení č. 13 stanoví:
1)

Pokud je zboží podléhající spotřební dani, které již bylo propuštěno
ke spotřebě v jiném členském státě, drženo pro obchodní účely
ve Spojeném království za účelem jeho dodání nebo použití
ve Spojeném království, daňová povinnost ke spotřební dani vzniká v
okamžiku, kdy je toto zboží poprvé takto drženo.

2)

V závislosti na případech uvedených v odstavci (1) je osobou povinnou
přiznat a zaplatit daň osoba:
(a)

uskutečňující dodávku zboží;

(b)

držící zboží určené k dodání; nebo

(c)

které je zboží dodáno.

Relevantní ustanovení unijního práva
18. Relevantní část čl. 33 směrnice Rady 2008/118/ES stanoví:
1.

Aniž je dotčen čl. 36 odst. 1, je-li zboží podléhající spotřební dani,
které již bylo propuštěno ke spotřebě v jednom členském státě, drženo
pro obchodní účely v jiném členském státě, aby tam bylo dodáno nebo
použito, je toto zboží předmětem spotřební daně a daňová povinnost ke
spotřební dani vzniká v členském státě, v němž je drženo.
Pro účely tohoto článku se „držením pro obchodní účely“ rozumí
držení zboží podléhajícího spotřební dani jinou než soukromou osobou
nebo jeho držení soukromou osobou z jiných důvodů než pro vlastní
potřebu a jí přepravovaného v souladu s článkem 32.

2.

Použijí se podmínky vzniku daňové povinnosti a sazba spotřební daně,
které platí ke dni, k němuž vzniká daňová povinnost v tomto jiném
členském státě.

3.

Osobou povinnou přiznat a zaplatit spotřební daň je v závislosti na
případech uvedených v odstavci 1 osoba, která uskutečňuje dodávku
nebo která má v držení zboží, jež má být dodáno, anebo které bylo
zboží dodáno v jiném členském státě.
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Vnitrostátní soudní rozhodnutí
19. V rozsudku ve věci R v. Tatham [2014] EWCA Crim 226 se Court of Appeal
(odvolací soud) v bodě 23 zabýval svým rozsudkem ve věci R v. Taylor a Wood
[2013] EWCA 1151, a potvrdil, že rozsudek Taylor a Wood podporuje závěr, že
„kurýr nebo osoba, která drží zboží fyzicky, která nemá ani skutečnou ani
dovozenou vědomost o zboží nebo o tom, že zboží podléhá dani, nemůže být
‚držitelem’“. (zdůraznění přidáno)
20. V bodě 39 rozsudku Taylor a Wood Court of Appeal (odvolací soud) uvedl:
„ze stejných důvodů, které již byly rozvedeny při výkladu Regulation 13(1)
of the [2001] Regulations [nařízení č. 13(1), které je součástí nařízení z roku
2001], jak jazyk, tak i účel čl. 7 odst. 3 [předchůdce článku 33 směrnice]
jednoznačně podporují závěr, že osoba, která má v okamžiku vzniku daňové
povinnosti ke spotřební dani faktickou a právní kontrolu nad zbožím, by
měla být povinna zaplatit daň. Tento závěr je o to přesvědčivější v případě,
kdy osoba, která zboží skutečně fyzicky drží, neví a nemá žádný důvod se
domnívat, že (skrytou) podstatou je, že zboží je přepravováno jako součást
podvodu, jehož se neúčastní. Usilovat o stanovení odpovědnosti za placení
daně zcela nevinným prostředníkům, jako je Heijboer nebo Yeardly, spíše
než odvolatelům, by nepodporovalo cíle směrnice o nic víc než cíle
nařízení.“
Shrnutí tvrzení účastníků řízení
WR
21. Odpůrce uvádí, že [tento] přístup Upper Tribunal (soud vyššího stupně) [a Court
of Appeal (odvolací soud) v rozsudcích Tatham a Taylor & Wood] (tj. že [osoby],
které nemají žádný zájem na přepravovaném zboží a které nevěděly - a ani neměly
důvod se domnívat - že ve vztahu ke zboží nebyla uhrazena daň, by neměly být
činěny odpovědnými za placení spotřební daně z tohoto zboží), je v souladu s
mechanismem a účelem směrnice a obecnějšími zásadami unijního práva
(konkrétně zásadou proporcionality a spravedlnosti).
22. Cílem směrnice je zajistit, aby existoval systém platný pro celé Společenství,
v rámci něhož je spotřební daň řádně vyměřována a vybírána, a to včetně případů,
kdy se zboží přepravuje mezi členskými státy. Nic v této směrnici však
nenasvědčuje tomu, že by daň měla být vybírána od těch, kteří nemají žádný
zájem na přepravovaném zboží a kteří nevěděli (a neměli důvod se domnívat),
že ve vztahu ke zboží nebyla daň uhrazena. Takový výklad by nebyl vhodný
a nezbytný pro zajištění cílů sledovaných směrnicí, a tudíž by byl v rozporu se
zásadou proporcionality (viz bod 13 rozsudku ve věci C-331/88 Fedesa). Navíc by
takový výklad mohl způsobit zmatek v obchodních vztazích. Znamenalo by to,
že řidič uskutečňující doručení (např. pracující pro společnost DHL), který převzal
v bodě A bednu s vínem a doručil ji do bodu B, by (jednoduše proto, že věděl
9
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nebo musel vědět vzhledem k označení na obalu, že zásilka obsahovala víno) byl
povinen přiznat daň (a zaplatit peněžitou sankci), pokud by se ukázalo, že z této
bedny s vínem nebyla daň zaplacena.
23. Směrnice dále obsahuje zvláštní ustanovení týkající se „nesrovnalostí během
přepravy“ zboží podléhajícího spotřební dani. Konkrétně čl. 38 ukládá daňovou
povinnost vyplývající z nesrovnalostí „osobě, která se podílela na nesrovnalosti“.
Je třeba uvést, že „podílení se“ zde musí být myšleno tak, že odkazuje na osobu,
která o nesrovnalosti věděla nebo o ní vědět musela – podílení se předpokládá
určitou formu vědomého aktu ve vztahu k „nesrovnalosti“. Takovýto přístup by
byl v souladu s přístupem Soudního dvora ve věcech týkajících se odpočtu daně
na vstupu – viz rozsudek Soudního dvora ve věci C-439/04 Kittel v. Belgie.
Vzhledem k tomu, že First-tier Tribunal (soud prvního stupně) v bodě 103
rozsudku Williams v HMRC [2015] UKFTT 0330 (TC) shledal, že uvedené svědčí
o tom, že v případě osob, které nemají na zboží žádný zájem, by se daňová
povinnost měla vztahovat pouze na osoby, které mají skutečnou nebo dovozenou
vědomost o tom, že se na nesrovnalosti podílejí.
Daňová správa
24. Daňová správa uvádí, že znění čl. 8 a 33 směrnice jsou jasná [a že] pojmům
„držení“ nebo „uskutečnění dodávky“ je třeba přisoudit jejich obvyklý význam.
25. Tím, že se pojmům v článcích 8 a 33 přisoudí jejich obvyklý význam, dojde
k naplnění cíle a účelu směrnice, konkrétně k zajištění a) harmonizace
odpovědnosti za zaplacení daně v celé EU ve vztahu ke zboží propuštěnému ke
spotřebě, u něhož byla spotřební daň zkrácena, a b) toho, aby spotřební daň
z takovéhoto zboží byla někde zaplacena.
26. V této souvislosti daňová správa uvádí, že pokud by vnitrostátní právní předpisy
vylučovaly odpovědnost za zaplacení daně v souvislosti se zbožím, které drží
nebo dodávají „nevinní prostředníci“, tedy jednotlivci, kteří zboží podléhajícího
spotřební dani drží nebo dodávají, u kterých nelze prokázat, že měli skutečnou
nebo dovozenou vědomost o tom, že zboží je pašováno, pak by bylo usnadněno
krácení spotřební daně. Je tomu tak proto, že ti, kdo jsou zaměstnaní při přepravě
zboží, mohou být zaměstnáni, aniž by věděli nebo byli schopni identifikovat
vlastníka zboží nebo totožnost osob, které se podílejí na pašování.
27. Daňová správa uvádí, že pojmy čl. 8 a 33 směrnice jsou jasné [a že] pojmům
„držení“ nebo „uskutečnění dodávky“ má být přisuzován jejich obvyklý význam.
Proto jediným způsobem, jak dosáhnout cíle a účelu směrnice, je vykládat pojmy
„držení“ a „uskutečnění dodávky“ v souladu s jejich obvyklým významem.
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