HODNOCENÍ SAZEB SPOTŘEBNÍ DANĚ A DAŇOVÉ STRUKTURY
Brewers of Europe
Průvodce, jak vyplnit dotazník
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Úvod
Konzultace poběží do 4. července 2022. Odpověď ovlivní čtení výsledků
konzultací Evropskou komisí a také její návrh na revizi směrnice.
Vzhledem k tomu, že cílovými respondenty jsou spotřebitelé, výrobci
alkoholických nápojů a alkoholu, maloobchodníci a další zainteresované strany,
je nanejvýš důležité, aby se konzultací zúčastnilo co nejvíce obchodních
sdružení a pivovarů a sdíleli názory tohoto odvětví.
Obecné pokyny
dotazník
Přístupnost
On-line přístup
Dotazník je dostupný na následujícím odkazu
Pouze registrované zúčastněné strany
Pokyny k vytvoření účtu EU Login (europa.eu)
Jazyk
Dostupné ve všech úředních jazycích EU
BG / CS / DA / DE / EL / EN / ES / ET / FI / FR / HR / HU / IT / LT / LV / MT / NL /
PL / PT / RO / SK / SL / SV
Formát odpovědi
Dotazníky je nutné vyplnit on-line.
Odhadovaný čas na odpověď
cca 15 minut
I když je možné vyplnit dotazník v různých relacích, doporučuje se začít a
skončit pouze v jednom sezení.
S vedením The Brewers of Europe bude možné výrazně zkrátit dobu odezvy.
Design
Možnosti

Každý respondent má přístup ke stejným otázkám.
Ne všechny otázky musí být zodpovězeny
Kromě výběru odpovědí jsou v celém dotazníku k
dispozici volná textová pole, která poskytují další
vysvětlení.
Je možné nahrát další dokumenty.
Ochrana osobních údajů
Odpověď bude zveřejněna, ale lze požádat o
anonymitu.

Struktura a obsah dotazníků
Dotazník začíná úvodem k jeho pozadí a objasněním jeho struktury.
První část se ptá na profil a podrobnosti respondenta.
Druhá část se zabývá celkovou poptávkou a konzumací alkoholických nápojů.
Třetí část se zabývá aktuálními legislativními ustanoveními.
Motivace reakce The Brewers of Europe
Reakce Brewers of Europe se řídily hodnocením, že:
 Pokud mají minimální sazby spotřební daně ekonomické nebo zdravotní
opodstatnění: pivo by mělo mít nejnižší úroveň jako:
 náklady na výrobu a podávání jsou nejvyšší ze všech
alkoholických nápojů,
 obsah alkoholu je nejnižší ze všech alkoholických nápojů
 minimální sazby spotřební daně nemají přímou funkci vnitřního trhu; žádné
zvýšení není odůvodněné ani vyžadováno;
 protože kategorie nápojů jsou různé, je zcela logické, aby vlády pro různé
kategorie používaly různý daňový základ;
 ekvivalence je nelogická, protože kategorie nápojů jsou odlišné; uplatnění
společné daňové sazby bez ohledu na kategorii výrobků by učinilo
koncentrované alkoholické nápoje dostupnější než pivo;
 koexistence přístupů Plato a ABV nezpůsobuje žádné zásadní problémy; oba
systémy by měly i nadále koexistovat, zejména proto, že receptura piva je
určena Platónem;
 pivo by bylo znevýhodněno v systému ekvivalence, který zvyšuje náklady na
nejnižší alkoholické produkty a činí silnější alkoholické nápoje relativně
levnějšími;
 zdanění nových alkoholických nápojů podléhající spotřební dani je
definováno celní klasifikací, přičemž Soudní dvůr a celní kodex určily
užitečné zásady klasifikace.
Odpovědi byly poskytnuty objektivním, neutrálním a informovaným způsobem
na obranu kategorie piva. Na otázky týkající se jiných kategorií alkoholických
nápojů se tedy odpovídá převážně jako „nevím“ nebo „neutrální“, pokud z toho
nevyplývá jasná negativní diskriminace piva.
Otázky tak, jak jsou napsány, mohou být náchylné k alternativnímu čtení, s
protichůdnými odpověďmi v důsledku odlišného způsobu výkladu. Brewers of

Europe proto kromě odpovědi na dotazník předkládá vysvětlující dokument.
Vyjasňuje volby odpovědí.
Vysvětlivky ke konkrétním odpovědím The Brewers of Europe
Pokud je místně vhodnější alternativní odpověď, měly by být zváženy různé
odpovědi, aby odrážely situaci konkrétní země.
Celková poptávka a spotřeba alkoholických nápojů
Otázky 17/18: cena alkoholu/alkoholických nápojů
Předběžná poznámka: Na body, které se výslovně týkají jiných kategorií
produktů než piva, se odpovídá neutrálně: odpověď má velmi omezený přínos,
ale existuje reálné riziko zbytečného znepřátelení ostatních odvětví.
Brewers of Europe je proti zvýšení minimální sazby. Odpověď rovněž odráží
postoj The Brewers of Europe, že pivní alkohol je ve srovnání s vínem a
lihovinami příliš zdaněn.
Otázky 19/22: Cena ovlivňující celkovou spotřebu spotřebitelů
The Brewers of Europe uznává, že cena může ovlivnit celkovou spotřebu. Proto
se evropští pivovarníci staví proti ekvivalenci, která by srovnatelně snížila cenu
lihovin oproti pivu, a tím by přivedla spotřebu, zejména mezi těmi spotřebiteli,
pro které je ABV klíčovým faktorem při výběru nápojů, směrem k nápojům o
vyšší síle.
Otázka 23: daně z alkoholických nápojů
The Brewers of Europe i nadále zdůrazňují, že je třeba mít čas, aby se odvětví
zotavilo z pandemické krize a pomohlo obnovit širší ekonomiku EU a vytváření
pracovních míst. Studie dopadu covid-19 o tom poskytuje potřebné důkazy.
Zvýšení daní z piva je v rozporu s vládními zájmy: v konečném důsledku by
vedlo ke ztrátě příjmů a současně by podkopalo zdravotní politiku s cílem
přimět spotřebitele k nápojům s nižším obsahem alkoholu.

Hodnocení současného politického rámce
Otázka 25: Problematické problémy
Tyto otázky by měly být zodpovězeny v závislosti na situaci na trhu
Brewers of Europe není pro nedostatek dat a důkazů a kvůli kolísavým
problémům v závislosti na trhu a produktu schopen posoudit závažnost
nastolených problematických situací.
Evropští pivovarníci uznávají rizika spojená se zneužíváním alkoholu, nikoli s
konzumací alkoholu jako takovou. Naše odpovědi na poslední tři podotázky
nepopírají ani nepředstírají neznalost skutečnosti, že zdravotní problémy
souvisejí s alkoholem, i když stále tvrdíme, že se jedná o problém omezený na
menšinu.
Otázka 28: Priority EU v oblasti zdanění alkoholu
Brewers of Europe si nepřeje, aby se rozdílů mezi zeměmi nebo mezi produkty
dosahovalo harmonizací všeho na úroveň země s nejvyšším zdaněním nebo
produkty s nejvyšším zdaněním.
Stejně tak daňová pravomoc je v rukou členských států, přičemž EU má pouze
omezené pravomoci EU.
Otázka 31: Návrh daňových úrovní
Odpovědi jsou založeny na aktuálních pozicích The Brewers of Europe:
▪ náklady na výrobu a obsluhu piva spotřebiteli jsou vyšší než u jiných
alkoholických nápojů – to by se mělo odrazit v poměrech mezi spotřebními
daněmi nápojů;
▪ pásmování je cesta vpřed, nikoli jednotné zdanění nebo ekvivalence;
▪ maloobchodní ceny jsou definovány mnoha prvky, které samy o sobě budou
mít vliv na inflaci; definovat výši spotřební daně jako procento z maloobchodní
ceny by kromě administrativní složitosti mělo zničující dopady na oživení
ekonomiky (zvýšení cen piva kvůli zvýšeným cenám vstupů a energií již
ovlivňuje rozhodování zákazníků o nákupu, takže pokud současně by se také
zvýšila částka spotřební daně, což by mělo důležité důsledky pro celý
hodnotový řetězec piva a ekonomiku jako celek);
▪ pokud se spotřební daně používají pro zdravotní politiku, je logické, že
alkoholické nápoje, které mají vyšší sílu než pivo, budou zdaněny vyšší;
▪ pro nedostatek silných důkazů mezi spotřebou a cenovou dostupností není
důvod souhlasit nebo silně nesouhlasit;
▪ Pivovarský sektor si cení tradice a místních zvyklostí: legislativa by neměla
bezdůvodně omezovat široký výběr piv.

Otázka 32: Návrh úrovně daně z piva
Zvýšení minimálních sazeb by nesloužilo žádnému účelu.
Ekvivalence je chybný koncept, který by výrazně znevýhodnil a diskriminoval
nápoje s nízkou koncentrací, jako je pivo, poškodil ekonomiku, ohrožoval
životně důležitá pracovní místa a zajistil, že koncentrované alkoholické nápoje
budou dostupnější a relativně nejlevnější pro spotřebitele. The Brewers of
Europe podporuje, aby se narušení řešilo. Není však jasné, na co se otázka
zaměřuje, protože koexistence systémů Plato a ABV pro pivo není zkreslující;
politické a vědecky nepodložené rozhodnutí o určení Platóna vedlo ke
zkreslení. Toto by mělo být opraveno.
Otázky 33/34/35/36: Návrh úrovně daně z jiných alkoholických nápojů
Na body výslovně související s jinými kategoriemi produktů než s pivem se
odpovídá neutrálně: odpověď má velmi omezený přínos, ale existuje reálné
riziko zbytečného znepřátelení ostatních odvětví.
Otázka 37: hypotetické zvýšení minimálních sazeb
Tato otázka potvrzuje odpovědi na předchozí otázky:
▪ jsou zajištěny rovné podmínky zavedením přiměřeného poměru mezi sazbami
spotřební daně pro jednotlivé kategorie výrobků;
▪ s ohledem na značné rozdíly mezi členskými státy by minimální sazby měly být
stanoveny na sjednané úrovni, nikoli zohledňovat kupní sílu v celé EU; jako
minimální úrovně neslouží hospodářskému účelu;
▪ tabákový přístup by neměl být vnucován alkoholickým nápojům;
▪ při řešení minimálních sazeb není potřeba (automatické) zvyšování;
▪ daň je pouze jedním parametrem, který určuje cenu.
Otázka 39: dopady hypotetického nárůstu
Důkazy ukazují, že se daně zvyšují:
▪ nemusí nutně snižovat spotřebu na hlavu;
▪ neovlivňovat způsob konzumace alkoholických nápojů;
▪ může v bezprostředních měsících po zvýšení, i když ne nutně trvale, přesunout
spotřebu;
▪ nemusí mít v průběhu času nutně vliv na tržní podíl alkoholických nápojů;
▪ může vyvolat zvýšené přeshraniční nákupy;
▪ mít větší dopad na menší výrobce;
▪ nevytvářejí automaticky více vládních příjmů.

