Společnost ČEPRO mění obchodní podmínky pro své
zákazníky, chce razantně omezit daňové úniky
PRAHA 3. června 2010 - Společnost ČEPRO, a. s., plánuje od července zavést pro
své zákazníky nový systém obchodování s pohonnými hmotami. Cílem je omezit
daňové úniky a možnost krácení DPH. Během června budou o novém postupu
informováni všichni obchodní partneři. Podle expertních odhadů činí daňové
úniky v ČR ročně až 5 miliard Kč.

ČEPRO počítá s tím, že zastaví obchodování mezi jednotlivými subjekty v rámci
svého daňového skladu. Zabrání tím obchodům, které probíhají mezi
dodavatelem a odběratelem pouze „na papíře“.
Dosavadní praxe je taková, že při nákupu pohonných látek v daňovém skladu je zboží
dále prodáváno bez spotřební daně. Faktura je vystavena na nominální hodnotu zboží
plus DPH a teprve subjekt, který prodává zboží z daňového skladu do volného oběhu,
odpovídá za DPH z celé ceny zboží, tedy včetně spotřební daně. A právě tato část
DPH je u podvodníků předmětem krácení, kdy není spotřební daň započítána. „Jedná
se o jednu z cest, jakými stát přichází o značné finanční prostředky. Jsme připraveni v
tomto boji všemi prostředky státu pomoci,“ říká Jiří Borovec, generální ředitel
společnosti ČEPRO.
Daňové úniky dlouhodobě poškozují trh s pohonnými hmotami, poškozují jméno
společnosti ČEPRO a snižují jeho obchodní potenciál. V neposlední řadě mají také vliv
na výši marží na velkoobchodním trhu. „Hlavním negativním dopadem zůstává propad
na výběru DPH, který je z morálního, zákonného a celospolečenského pohledu
nepřijatelný,“ dodává Borovec. Společnost ČEPRO je sice významným, přesto není
jediným daňovým skladem v ČR. Očekává, že pro stát (celní správu) bude tento
systém natolik významný, že bude chtít jeho praxi zavést také u dalších daňových
skladů
Společnost ČEPRO již dříve zahájila jak sama, tak v rámci ČAPPO řadu aktivit s cílem
zastavit či omezit daňové úniky. Jde o meziresortní skupinu, trvalou a velmi intenzivní
spolupráci s Policií ČR, celními a finančními úřady či daňovou správou. Dále jde o
zřízení on-line přístupu do informační struktury daňového skladu, zavedení „revers
charge“, povinnou registraci subjektů obchodujících s pohonnými hmotami, speciální
finanční úřad, neoddělitelnou odpovědnost za daň nebo zavedení smluvních
kontrolních mechanismů do smluv se zákazníky společnosti.
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Státní distributor paliv ČEPRO je jedním z největších průmyslových podniků v České republice.
Jeho tržby za rok 2009 činí 40 miliard Kč. ČEPRO provozuje síť 1133 km produktovodů o
celkovém objemu 47 000 m³. K dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejich kapacita je 1 760
tisíc m³. Společnosti náleží 192 čerpacích stanic EuroOil po celé ČR. Síť ČS EuroOil je největší
český distributor pohonných látek v České republice. V oblasti bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci získala společnost osvědčení „Bezpečný podnik“.
Více na: www.ceproas.cz

