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UPS International  
Průvodce přepravou alkoholu 

Společnost UPS poskytuje balíček 
možností technologií a služeb, 
které poskytují vinařskému 
průmyslu možnost expandovat 
na nové trhy, zvýšit výnosy 
a omezit náklady, a současně 
přispívají ke zjednodušení 
dodržování předpisů a zlepšují 
zkušenost s doručením.  
Díky integraci technologií 
společnosti UPS® jsou přepravci 
vína schopni zjednodušit proces 
přepravy a šetřit drahocenný 
čas, a současně zákazníkům 
poskytovat sledování 
a upozornění v reálném čase, 
a zajistit tak včasné doručení 
splňující očekávání vašich 
zákazníků.

Oslovte více zákazníků 
po celém světě 
a profitujte z rostoucího 
mezinárodního trhu. 
Společnost UPS vám 
pomůže rozšířit podnikání 
do celého světa.
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1–3 dny

UPS Express Plus® Garantováno do jednoho až tří dnů do 9:00, 
v závislosti na místě původu/určení

UPS Express® Garantováno do jednoho až tří dnů do 10:30, 
12:00 nebo 14:00, v závislosti na místě původu/určení

UPS Worldwide Express Freight® Garantováno do jednoho až tří dnů do konce dne, 
v závislosti na místě původu/určení

UPS Express Saver® Garantováno doručení do jednoho až tří dnů do konce dne, 
v závislosti na místě původu/určení

UPS Expedited® Plánované doručení ve stanovený den do míst určení mimo Evropu

UPS Standard® Plánované doručení ve stanovený den do míst určení v celé Evropě

Pokud potřebujete podrobnější informace o garanci, dostupnosti služeb a závazných dobách doručení nebo chcete 
zadat požadavek na vyzvednutí, navštivte web ups.com. Některé zásilky do a z určitých míst mohou vyžadovat 
delší dobu přepravy.

Rychlost, kterou potřebujete

Elektronická faktura
 Snadnější mezinárodní přeprava s méně dokumenty pomáhá zjednodušit celní odbavení

Fakturace UPS Paperless® přispívá k podpoře udržitelnosti a může vám pomoci zjednodušit dokumentaci tím,  
že obecně vyloučíte nutnost předkládat v okamžiku vstupu fyzickou kopii skutečné obchodní faktury mezi 
kupujícím a prodávajícím. Umožňuje vám elektronicky integrovat zpracování objednávek a zásilek, a díky 
digitálnímu přenosu informací může pomoci zjednodušit proces celního odbavení. Fakturace UPS Paperless 
bezproblémově spolupracuje se všemi současnými odesílacími systémy UPS. Není zapotřebí žádný další software.



Chraňte své víno a lihoviny  
po celý rok.
Individuální deklarovaná hodnota 1 
UPS® nabízí ochranu pro zásilky alkoholu a vína až do celkové 
maloobchodní hodnoty zboží. Ochrana zahrnuje ztráty 
spojené s poškozením a problémy související s teplotou, jako 
je prosakování nebo vytlačení korkové zátky. Využijte snadnou 
volbu transakčního pokrytí zásilek s poplatky zahrnutými přímo 
do faktury UPS®. Podrobnější informace a dostupnost produktu 
vám poskytne místní zástupce.

Přepravujte víno a lihoviny bez obav po celý rok 
Přemístěte víno a lihoviny z regálů do rukou zákazníků, a díky 
tomu snižte náklady na skladování, zvyšte výnosy a dosáhněte 
opakovaného prodeje.

4

1 Individuální deklarovaná hodnota je produktem společnosti United Parcel Service, Inc. Produkty jsou spravovány společností UPS Capital 
Corporation, dceřinou společností společnosti United Parcel Service, Inc. Produkty nejsou dostupné ve všech oblastech. Podrobnější informace 
a dostupnost produktu vám poskytne místní zástupce.
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Pokyny pro správné balení
Výzkumný tým UPS vypracoval tyto postupy a pokyny 
pro obaly, díky nimž můžete pomoci zajistit, aby 
vaše víno dorazilo bezpečně a včas. Veškeré zásilky 
musí splňovat požadavky společnosti UPS týkající se 
obalů pro víno. Společnost UPS akceptuje vnitřní obal 
z lisovaného polystyrenu (EPS), skládanou vložku 
z vlnité lepenky nebo vložku z lisované buničiny.  
Každá součást balení zajišťuje lahve ve středu přepravní 
krabice, vzdálené od jejích bočních stěn. 
Jsou vyžadovány pevné vnější krabice z vlnité lepenky.

Vnitřní polystyrenový obal 
s vnější krabicí z vlnité lepenky
Lisované polystyrénové přepravní krabice pro skleněné 
lahve zajišťují maximální vnitřní ochranu skleněným 
lahvím různých typů a tvarů. Veškeré polystyrenové 
obaly musí být přepravovány uvnitř vhodné vnější 
krabice z vlnité lepenky, přičemž všechny uzavírací 
klopy musí být na horní i spodní straně bezpečně 
uzavřeny lepicí páskou.

Vnitřní obal z lisované buničiny 
nebo vysekávané vlnité lepenky 
s vnější krabicí z vlnité lepenky
Obaly z lisované buničiny musí být výrobcem před 
přepravou otestovány, zda vyhovují požadavkům 
postupu zkušební laboratoře a návrhu obalů 
společnosti UPS nebo asociace ISTA. Všechny vnitřní 
součásti z lisované buničiny nebo vysekávané vlnité 
lepenky musí těsně zapadat do vnější krabice z vlnité 
lepenky o odpovídajících rozměrech, přičemž všechny 
uzavírací klopy musí být na horní i spodní straně 
bezpečně uzavřeny lepicí páskou.

Další informace naleznete na adrese ups.com
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Ať už přepravujete vnitrostátně, v rámci Evropské unie nebo 
mezinárodně, jsme zde, abychom vám pomohli! 
Naše možnosti v Evropské unii:   
V rámci Evropské unie lze alkohol přepravovat 
vnitrostátně i přeshraničně (B2B a B2C), a to s výjimkou 
Finska a Švédska a všech oblastí, které nejsou součástí 
celního prostoru EU nebo společného systému daně 
z přidané hodnoty (DPH) EU. 

Společnost UPS přepravuje pouze alkoholické  
nápoje, které:

• mají obsah alkoholu nižší než 
70 objemových procent,

• jsou uloženy v krabicích o kapacitě 5 litrů  
nebo méně,

• mohou být přepravovány se zaplacenou spotřební 
daní nebo s podmíněným osvobozením od daně.

• Přeprava s podmíněným osvobozením od daně 
není možná v rámci nebo z Lotyšska a Malty.

Spotřební daně

Alkohol podléhá ve všech členských státech EU 
spotřební dani. Obecně platí, že spotřební daň musí 
být zaplacena v členském státě spotřeby. Za účelem 
usnadnění tohoto postupu je zboží podléhající 

spotřební dani přepravováno z jednoho členského 
státu do jiného v režimu s podmíněným osvobozením 
od daně, dokud nedosáhne konečného místa určení.

Pokud již byly obchodní zásilky v některém členském 
státě uvolněny ke spotřebě (a daň je tedy zaplacena) 
a poté jsou přepravovány do jiného členského státu 
jako konečného místa určení, je zaveden systém vracení 
s cílem zamezit dvojímu zdanění.

K veškerému spotřební dani podléhajícímu zboží 
přepravovanému mezi členskými státy musí být 
přiloženy požadované doklady:

• elektronický průvodní doklad (eAD) pro zboží, 
které je v režimu s podmíněným osvobozením  
od spotřební daně

NEBO

• zjednodušený průvodní doklad (SAAD) pro zboží, 
u něhož byla daň zaplacena v členském státě, ve 
kterém bylo zboží expedováno.

Tato dokumentace umožňuje orgánům sledovat 
a zajistit platbu příslušných daní. Řádná dokumentace 
také odesílateli umožňuje získat zpět spotřební daň 



nebo – v případě zboží v režimu s podmíněným 
osvobozením od daně – předejít placení spotřební 
daně při přepravě do jiných zemí EU. Je nutné, aby 
odesílatelé na vyžádání předložili doklad o zaplacení 
spotřební daně nebo o uplatnění příslušného režimu 
podmíněného osvobození. Upozorňujeme, že 
společnost UPS nevyřizuje průvodní doklady ani tyto 
doklady nevrací odesílateli.

Podrobné informace o režimu spotřební daně jsou 
zveřejňovány Evropskou komisí a jsou dostupné na 
těchto webech:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
excise-duties-alcohol-tobacco-energy/general-
overview_en a  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/
TXT/?uri=LEGISSUM%3Al31018

Zásilky obsahující alkoholické nápoje v režimu 
s podmíněným osvobozením od spotřební daně musí 
být zapsány do systému EMCS (systém pro přepravu 
a sledování výrobků podléhajících spotřební dani). 
K zásilkám musí být přiložen doklad eAD. Odesílatel 
zboží v režimu s podmíněným osvobozením od 
spotřební daně musí být oprávněným skladovatelem, 
který odesílá ze skladu s daňovým dozorem. Musí 
poskytnout záruku pro zboží podléhající spotřební dani, 
které expeduje do jiného členského státu v režimu 
s podmíněným osvobozením od spotřební daně. 
Informace o systému EMCS (systém pro přepravu 
a sledování výrobků podléhajících spotřební dani):

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-
movement-control-system_en

K zásilkám obsahujícím alkoholické nápoje, které již 
byly uvolněny ke spotřebě (a daň je tedy zaplacena) 
v jednom členském státě, musí být přiložen  
doklad SAAD.

Příjemce je odpovědný za platby spotřební daně ve 
své zemi a za vyřízení průvodního dokladu, tj.  
eAD nebo SAAD.

Na základě dokladu o tom, že byly řádně vyřízeny 
průvodní doklady, může prodávající požádat o vrácení 
spotřební daně zaplacené v zemi expedice nebo nechat 
uvolnit záruku, pokud odeslání proběhlo v režimu s 
podmíněným osvobozením od spotřební daně.

 V případě prodeje na dálku (prodej soukromé 
osobě v jiném členském státě) platí zásada zdanění 
v členském státě určení. Může se také jednat 

o osobu, která v členském státě určení nevykonává 
samostatnou hospodářskou činnost.

Produkty, které již byly uvolněny ke spotřebě a které 
jsou přepravovány do jiného členského státu, proto 
budou podléhat spotřební dani v členském státě 
určení. Osobou povinnou zaplatit spotřební daně je 
dodavatel.

Dodavatel musí před odesláním zajistit zaplacení 
spotřební daně v členském státě určení. On nebo  
jeho daňový zástupce musí zaregistrovat svou 
totožnost a zaručit zaplacení spotřební daně 
u příslušného celního úřadu určení. Většina členských 
států vyžaduje daňového zástupce před odesláním 
soukromým osobám v těchto členských státech. 
Daňová povinnost ke spotřební dani vzniká 
okamžikem doručení.

Aby se zamezilo dvojímu zdanění, předpisy EU 
předpokládají systém vracení spotřební daně 
zaplacené v prvním členském státě, a to za podmínek 
stanovených tímto členským státem.

K zásilkám určeným soukromým osobám v jiných 
členských státech musí být přiložena faktura nebo 
přepravní doklad prokazující, že byla zaplacena nebo 
zajištěna spotřební daň členského státu spotřeby. 
Může se jednat o jméno a daňové identifikační číslo 
daňového zástupce v zemi určení nebo o jeho vlastní 
registraci v případě, že sám prodejce je registrován 
v členském státě určení.

Vnitrostátní zásilky obvykle nevyžadují zvláštní 
doklady o spotřební dani ani daňové značky,  
a to s výjimkou následujících okolností:

Itálie a Portugalsko:

• Zásilky obsahující víno vyžadují průvodní doklady.

• Meziprodukty plněné do lahví a lahvové lihoviny 
vyžadují daňové značky.

Francie a Španělsko:

• Veškeré alkoholické nápoje vyžadují  
daňové značky.

• Ve Španělsku platí výjimka pro lihoviny s obsahem 
alkoholu nejvýše 1,5 % a objemem do 0,5 litru.

Spojené království:

• Lihoviny s obsahem alkoholu převyšujícím 
35 objemových % prodávané v maloobchodních 
obalech o objemu nejméně 35 cl vyžadují 
daňovou značku.

7
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Mezinárodní pokyny
Veškeré zásilky alkoholu musí být zpracovány k přepravě pomocí přepravního řešení kompatibilního se 
společností UPS, jako je například aplikace UPS WorldShip® nebo jakýkoli systém schválených dodavatelů 
z třetích stran. Veškeré zásilky také vyžadují podrobnou obchodní fakturu a musí být provedeny pomocí služby 
UPS. Na potvrzení o doručení je požadován podpis dospělé osoby.

Štítek alkoholu a popis obchodní faktury každé zásilky alkoholu vyžaduje následující informace, a dále níže 
uvedené položky pro konkrétní zemi:

a) podrobný popis zboží; b) množství; c) specifikace balení (v lahvi, plechovce apod.); d) značka; e) původ 
/ oblast výroby; f) % alkoholu (síla); g) kód harmonizovaného sazebníku (obchodní faktura); h) informace 
o vinařství (víno); i) koncentrace sladu (pivo); a j) zda je zásilka určena k obchodnímu použití nebo se jedná 
o zásilku pro osobní spotřebu a nikoli k dalšímu prodeji / komerčnímu použití (obchodní faktura).

Společné požadavky při přepravě do Evropské unie
Při přepravě ze země mimo EU do země v Evropské unii zvažte následující:

Smluvní služba zahrnuje celní odbavení alkoholu ve vstupním přístavu, kde musí být zaplaceno clo, DPH 
a spotřební daň. Celní odbavení alkoholu do volného oběhu s následnou přepravou alkoholu v režimu 
s podmíněným osvobozením od spotřební daně není možné, pokud není níže uvedeno jinak. Celní odbavení 
v dané zemi EU a následná přeprava do jiného členského státu EU není součástí služby, pokud není uvedeno jinak. 

Alkoholické nápoje podléhají spotřební dani. Spotřební daň se obvykle vztahuje na množství nápoje a procento 
alkoholu. Výpočet spotřební daně z piva závisí na dané zemi. Některé země počítají dle procentního podílu 
alkoholu, jiné dle stupňů Plato. Dané informace musí být uvedeny na faktuře, aby bylo možné stanovit 
spotřební daň.

Dovoz vína a vinařských produktů podléhá předložení:

• Osvědčení vystavené v zemi, ze které výrobek pochází, příslušným subjektem, který je uveden na  
seznamu zveřejněném Komisí.

• Zprávu o výsledku rozboru vypracovanou subjektem nebo útvarem pověřeným zemí, z níž výrobek 
pochází, je-li výrobek určen k přímé lidské spotřebě.

• Osvědčení ani zprávu o výsledku rozboru není nutné předkládat u produktů pocházejících a exportovaných 
ze třetích zemí v označených obalech o objemu nejvýše pěti litrů vybavených jednorázovým uzávěrem, 
pokud celkové přepravované množství, též složené ze samostatných zásilek, nepřesahuje 100 litrů.

• Dovoz vína a vinařských produktů je regulován organizací trhů Evropské unie prostřednictvím pravidel pro 
označování a obchodní úpravu vín a další dokumentaci. Na etiketách vín a vinařských produktů musí být 
uvedeny některé z následujících povinných údajů, jako je kategorie produktu (např. „víno“, „šumivé víno“, 
„likérové víno“), chráněné označení nebo chráněné zeměpisné označení, má-li dané víno tuto ochranu, 
skutečný obsah alkoholu v objemových procentech, údaj o původu, údaj o stáčírně nebo údaj o výrobci 
či prodejci v případě „šumivého vína“ a dalších kategorií produktů šumivého vína. Pravidla jsou uvedena 
v nařízení EU 2009/491. Nařízení je dostupné na webu EU http://eur-lex.europa.eu/homepage.html  

Upozorňujeme, že vývozy z EU do zemí mimo EU v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně 
nejsou povoleny, pokud odesílatel předem nevyplní vývozní prohlášení.
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B2B (L2L) B2C

Země Pokyny pro přepravu držitel licence – držitel licence Pokyny pro přepravu držitel licence – spotřebitel

Argentina

Víno pro B2B a B2C.

Příjemcem musí být licencovaný obchodní dovozce alkoholických nápojů, 
který musí mít příslušná povolení od organizace pro alkohol a dovozní 
osvědčení o povolení pro každou zásilku.

Osvědčení o pěstování hroznů/vína pro přepravu vína.

Společnost UPS neposkytuje služby.

Aruba

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.

V případě zásilek vína nebo piva neplatí žádné další požadavky. V případě 
zásilek destilátů B2B musí být příjemce registrován v Arubě. Dovozní clo 
bude stanoveno podle dováženého počtu litrů. Může být požadována 
státní kontrola.

Žádná další omezení.

Austrálie

Pivo, víno a lihoviny

(destiláty) B2B a B2C.

Společnost UPS doručuje pouze do států Nový Jižní Wales a Viktorie, 
Teritoria hlavního města Austrálie, a států Jižní Austrálie, Západní Austrálie 
a Tasmánie.

Společnost UPS nemůže doručovat do státu Queensland a Severního 
teritoria z důvodu místních předpisů některých komunit týkajících se 
alkoholu.

Štítek dovozního povolení na lahvi musí obsahovat:

• Měření kapaliny

• Obchodní značení

• Složky

• Distribuce v Austrálii

• Výrobce Nezahrnujte:

• „Nízký obsah alkoholu“, „nealkoholické“, „nejedná se  
o omamnou látku“

• Tvrzení týkající se zdraví či výživových hodnot, s výjimkou obsahu  
energie nebo sacharidů

Brandy, rum a whisky musí před doručením z celní kontroly zrát nejméně 
dva roky ve dřevě. Je nutné získat osvědčení o zrání.  
Viz UPOZORNĚNÍ AUSTRALSKÉ CELNÍ SPRÁVY Č. 2007/19  

Společnost UPS doručuje pouze do států Nový Jižní Wales a Viktorie, 
Teritoria hlavního města Austrálie, a států Jižní Austrálie, Západní Austrálie 
a Tasmánie.

Společnost UPS nemůže doručovat do státu Queensland a Severního 
teritoria z důvodu místních předpisům některých komunit týkajících se 
alkoholu.

V případě destilátů s více než 0,5 % objemového etanolu musí etikety 
zahrnovat:

• Obsah alkoholu jako podíl na destilátu (v souladu  
se značením měření dle předpisů National Trade  
Measurement Regulations 2009 (Cth))

• Počet standardních nápojů na jedno balení

• Určení šarže

• Pokyny pro použití a skladování, pokud charakter destilátu  
tyto pokyny vyžaduje z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví.

• Informace musí být v angličtině, přičemž na etiketě mohou být  
také jiné jazykové verze, ale nesmí být v rozporu s informacemi 
v angličtině.

Nezahrnujte:

• „Nízký obsah alkoholu“, „nealkoholické“ nebo „nejedná se o omamnou 
látku“.

• Tvrzení týkající se zdraví či výživových hodnot, s výjimkou  
obsahu sacharidů.

Výjimky z požadavků na označování:

• Víno stočené do lahví do 20. prosince 2002 s trvanlivostí více než 
12 měsíců může být vyjmuto, pokud splňuje požadavky ke dni stáčení 
do lahví.

Společnost UPS doručuje pouze do států Nový Jižní Wales, Viktorie, Jižní 
Austrálie, Západní Austrálie, Tasmánie a do Teritoria hlavního města 
Austrálie.

Společnost UPS nemůže doručovat do státu Queensland a Severního 
teritoria z důvodu místních předpisů některých komunit týkajících se 
alkoholu.  

Bahamy

Pouze vino B2B.

Je požadován originál faktury s logem společnosti. Faktury systému UPS 
WorldShip® nejsou přijímány.  

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).   

Barbados

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.

Formální vstup. Nejsou uplatňována žádná omezení ani není vyžadováno 
osvědčení. Bez omezení obsahu alkoholu či počtu lahví. Faktury musí vždy 
uvádět objem alkoholu a velikost lahve. Sazby dovozního cla a spotřební 
daně se liší.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).

Belgie

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.

Tranzit pod celní uzávěrou ze vstupního přístavu k zákazníkovi nebo jeho 
deklarantovi není možný.

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě  
do Evropské unie.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence). 

Bermudy

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C

Clo/daň se platí na základě množství obsahu alkoholu. Faktura musí uvádět 
velikost lahve a procento obsahu alkoholu. Jako fakturu nelze použít 
fakturu systému UPS WorldShip.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).

Bulharsko

Pivo, víno a likéry pro B2B 
a B2C zákazníky.

Prosím navštivte sekci Běžné požadavky pro dopravu do Evropské unie. To stejné platí pro dopravu držitelům licencí.

Česká republika

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.

Lihoviny s obsahem alkoholu vyšším než 15 % prodávané v 
maloobchodních obalech musí mít daňovou značku / kolek spotřební 
daně. Český prodejce (dovozce) je povinen obstarat daňové kolky a nechat 
je přizpůsobit lahvím. Musí požádat o povolení k dovozu alkoholu, a po 
jeho udělení musí zakoupit daňové kolky. Daňové kolky musí být zaslány 
odesílateli/výrobci, který je povinen umístit kolky na lahve.

Alkoholické nápoje nemohou být prodávány ani doručovány nezletilým 
osobám (18 let). Odesílatel je povinen před odesláním ověřit věk příjemce.

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě  
do Evropské unie.

Soukromí dovozci mohou dovážet malé množství lihovin pro vlastní 
spotřebu bez daňových kolků. Spotřební daň musí být uhrazena při 
dovozním celním odbavení.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).   
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B2B (L2L) B2C

Země Pokyny pro přepravu držitel licence – držitel licence Pokyny pro přepravu držitel licence – spotřebitel

Chile

Víno pouze B2B. Nelze pivo 
ani lihoviny (destiláty).

• Dovoz může být přezkoumán státní zemědělskou agenturou SAG.

• Až 24 lahví stejného typu může být odbaveno bez rozhodnutí,  
v opačném případě musí mít zákazník zvláštní rozhodnutí  
o importu.

Společnost UPS neposkytuje služby.

Chorvatsko

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) pouze B2B.

 Poskytněte:

• Dovozní licence/povolení

Společnost UPS neposkytuje služby.

Čína

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Odesílatel a příjemce musí být schválení klienti společnosti UPS. Společnost 
odesílatele a příjemce musí produkt zaregistrovat u organizace China Inspection 
& Quarantine (CIQ) a získat registrační číslo dovozního povolení (produkty musí 
být zaregistrovány jednotlivě a pouze jednou). Informace naleznete na webu 
organizace CIQ: http://ire.eciq.cn/

Poskytněte: 

• Osvědčení o původu 

• Osvědčení o stáčení do plechovek (za účelem prokázání  
typu balení)

• Plná moc (POA) s podpisem příjemce (popis zboží v čínštině)

• Etikety musí být barevné 

• V případě destilovaného vína je vyžadován protokol o zkoušce plastifikátorů, 
který musí zmiňovat látky DBP, DEHP, DINP 

Faktura s platným jménem, mobilním telefonním číslem  
a e-mailovou adresou kontaktní osoby příjemce:

• Plná moc s podpisem příjemce (popis zboží v čínštině)

• Kopie nákupní objednávky (k prokázání hodnoty)

• Barevná kopie osobního identifikačního průkazu příjemce (čínský občan, přední 
a zadní strana) nebo pasová fotografie, vízové a vstupní stránky (cizí státní 
příslušník s pobytem v Číně)

Čínská celní správa má svůj vlastní ceník pro víno.

% alkoholu nižší než 12 % a objem menší než 750 ml/láhev, hodnota činí 100 CNY / 
lahev (maximálně 10 lahví).

% alkoholu vyšší než 12 %, ale nejvýše 22 %, a objem menší než 750 ml/láhev, 
hodnota činí 200 CNY / láhev (maximálně 5 lahví).

Musí se jednat o přiměřené množství pro osobní spotřebu. Na základě skutečné 
hodnoty:

• V případě více položek činí maximální hodnota 1 000 CNY (800 CNY z 
Hongkongu/Macaa), tj. je-li skutečná hodnota 300 CNY za láhev, bude 
maximální počet činit 3 lahve.

• Pokud skutečná hodnota přesáhne 1 000 CNY, musí se jednat o zásilku s pouze 
jednou položkou.

Dánsko

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Tranzit pod celní uzávěrou ze vstupního přístavu k zákazníkovi nebo jeho 
deklarantovi není možný.

Obchodní dovozci musí být registrováni k dovozu  
alkoholických nápojů.

Alkoholické nápoje nemohou být prodávány ani doručovány nezletilým osobám 
(18 let pro alkohol s obsahem 16,5 % a více,  
16 let pro alkohol pod 16,5 %). Odesílatel je povinen před odesláním ověřit věk 
příjemce.

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě do Evropské unie.

Soukromí dovozci mohou dovážet alkohol v malém množství pro osobní 
spotřebu bez registrace.

Totožné s pokyny pro přepravu držitel licence – držitel licence.

Dominikánská republika

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Poskytněte:

• Dovozní licence/povolení

Všechny zásilky musí být odbaveny jako formální vstupy.

Je vyžadována zdravotní registrace, kterou je nutné získat před výrobou, 
produkcí, dovozem, balením, skladováním, přepravou, propagací, distribucí 
či použitím jakéhokoli takového výrobku. Totéž jako při přepravě podnikům 
(držitelům licence).  

Ekvádor

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) pouze B2B. 
Nelze B2C.  

Je vyžadováno osvědčení o formálním vstupu a předběžné autorizaci.  Společnost UPS neposkytuje služby.

Filipíny

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Dovozce musí poskytnout:

• Dovozní licence/povolení

Další dokumentace pro lihoviny:

• BRN (referenční číslo banky) a DIČ (daňové identifikační číslo) registrovaného 
dovozce

• e-ATRIG (elektronický úřad pro uvolnění dováženého zboží). Příjemce musí být 
zaregistrován jako dovozce/distributor alkoholických nápojů u úřadu BIR.

• MSDS (bezpečnostní list)

• LTO (provozní licence) od úřadu FDA (úřad pro kontrolu  
potravin a léčiv)

• CPR (osvědčení o registraci výrobku) od úřadu FDA  

• Množství musí být přiměřené.

• Pouze jedna láhev od každého druhu alkoholického nápoje.

• Přesáhne-li hodnota zásilky 500 USD, příjemce musí celním orgánům předložit 
písemný požadavek.
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B2B (L2L) B2C

Země Pokyny pro přepravu držitel licence – držitel licence Pokyny pro přepravu držitel licence – spotřebitel

Finsko

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Smluvní služba zahrnuje celní odbavení alkoholu ve vstupním přístavu, kde je 
uhrazeno clo, DPH a spotřební daň. Celní odbavení alkoholu do volného oběhu s 
následnou přepravou alkoholu v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební 
daně je běžným procesem pro obchodní dovozce. Obchodní dovozce je zodpovědný 
za zadání údajů deklarujících přepravu v režimu s podmíněným osvobozením od 
spotřební daně do příslušného systému (EMCS – systém pro přepravu a sledování 
výrobků podléhajících spotřební dani). Jednou z možností je úhrada spotřební daně 
při celním prohlášení.

Celní odbavení ve Finsku a následná přeprava do jiného členského státu EU není 
součástí služby.

Alkoholické nápoje nemohou být prodávány ani doručovány nezletilým osobám

(18 let pro alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 22 %, 20 let pro alkoholické 
nápoje s obsahem alkoholu nad 22 %). Odesílatel je povinen před odesláním ověřit 
věk příjemce.

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě  
do Evropské 

Soukromí dovozci mohou dovážet alkohol v malém množství pro osobní 
spotřebu, aniž by měli povolení. Pokud jde o množství přijatelné pro „osobní 
spotřebu“, neexistuje žádný pevně stanovený množstevní limit pro jednotlivé 
druhy alkoholických nápojů.

Soukromé osoby musí zaplatit spotřební daň přímo celnímu úřadu, pokud ji 
již neuhradil odesílatel. Pokud celní orgány neakceptují množství alkoholu pro 
osobní spotřebu, zásilka se považuje za obchodní dovoz. Zboží je nutné vrátit 
nebo opustit. 

Francie

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C

Clo, DPH a spotřební daň musí být uhrazeny v přístavu  
celního odbavení.

Celní odbavení ve Francii a následná přeprava do jiného členského státu EU nejsou 
povoleny. Maximální množství alkoholických nápojů na jednoho příjemce činí 
10 litrů lihovin či destilátů, 90 litrů vína, 20 litrů meziproduktů, 60 litrů šumivého 
vína a 100 litrů piva. POZNÁMKA: Jednotlivé zásilky přepravované společností 
UPS nesmí překročit 100 litrů. Odbavení alkoholických nápojů UPS Brokerage 
představuje mimořádný vstup; jsou účtovány příplatky.

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě  
do Evropské unie.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).  

Guatemala

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.  

Dovozce musí mít dovozní povolení. O dovozu alkoholu je nutné informovat celní 
orgány. V případě neinformování může být zákazníkovi uložena pokuta ve výši 5 
000 USD za nedeklarování.   

Množství je omezeno na 2 lahve na dovozce.  
Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).  

Haiti

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) pouze B2B. 
Nelze B2C.

Je vyžadováno osvědčení o formálním vstupu a  
předběžné autorizaci.

Společnost UPS neposkytuje služby.

Honduras

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) pouze B2B. 
Nelze B2C.

Faktury systému UPS WorldShip® nejsou přijímány.

• Zdravotní povolení

• Stupně alkoholu

• Dovozní licence

• Fytosanitární

• Harmonizovaný kód

• Úplný popis zboží

• Clo/daň se platí na základě množství obsahu alkoholu

Dovozce musí být právním zástupcem značky v Hondurasu. 

Společnost UPS neposkytuje služby.

Hongkong

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.

V případě alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než  
30 objemových % měřeným při teplotě 20 °C poskytněte:

• Dovozní licence/povolení

Je-li objem alkoholu nižší než 30 %, povolení se nevyžaduje.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).  

Indie

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Dovozce musí poskytnout:  
Státní licence k dovozu podléhajícímu spotřební dani Osvědčení vydané 
zdravotnickým úředníkem (při dovozu je  
vyžadována kontrola) 

Do následujících států není přijímán žádný dovoz alkoholických nápojů: Gudžarát, 
Bihár, Nágáland, svazové teritorium Lakadivy,  
a Kérala  

Dovozce musí získat dovozní a vývozní kód IEC vydaný generálním ředitelem pro 
zahraniční obchod z ministerstva obchodu.

Nejsou přijímány zásilky alkoholických nápojů do následujících států: Gudžarát, 
Bihár, Nágáland, svazové teritorium Lakadivy, a Kérala Příjemce a/nebo zamýšlený 
příjemce zásilky musí být starší 25 let. Jednotlivá zásilka alkoholických nápojů 
nesmí překročit hmotnost 70 kg. 

Dovozní clo nebude vybíráno v případě, že celkový objem alkoholických nápojů 
nepřekročí 2 litry na jednu zásilku.  

Island

Víno pouze B2B. Nelze pivo 
ani lihoviny (destiláty). 
Nelze B2C.

V případě zásilek obsahujících alkohol nad 80 stupňů proof  
je vyžadováno zvláštní povolení.

Společnost UPS neposkytuje služby.

Itálie

Víno B2B a B2C. Pivo a 
lihoviny (likéry) B2B pouze.  

V případě zásilek vína není nutné předkládat osvědčení ani zprávu o výsledku 
rozboru u produktů pocházejících a exportovaných ze třetích zemí v označených 
obalech o objemu nejvýše pěti litrů vybavených jednorázovým uzávěrem, 
pokud celkové přepravované množství, též složené ze samostatných zásilek, 
nepřesahuje  
100 litrů.  

Soukromí dovozci mohou dovážet víno pro osobní spotřebu,  
aniž by měli zdravotní povolení. Soukromý dovozce smí dovážet maximálně 5 
litrů.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).  
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B2B (L2L) B2C

Země Pokyny pro přepravu držitel licence – držitel licence Pokyny pro přepravu držitel licence – spotřebitel

Izrael

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) pouze B2B. 
Nelze B2C.

Poskytněte: 

• Dovozní licence/povolení

Maximálně 2 litry na zásilku.

Větší množství vyžaduje schválení/certifikaci izraelským ministerstvem 
zdravotnictví a obchodní fakturu s uvedením úplného popisu obsahu, včetně 
procentního podílu alkoholu.

Společnost UPS neposkytuje služby.

Jamajka

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.  

Licence Spirits Pool od organizace Spirits Pool Association a formální vstup.  Pro osobní množství není vyžadováno povolení.  

Japonsko

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Dovozce musí poskytnout:

• Prohlášení o dovozu potravin atd. karanténní stanici, která má pravomoc nad 
oblastí dovozu

Dovoz k dalšímu prodeji – dovozce musí:

• Získat licenci podle ustanovení zákona o dani z destilátů

Nádoby s vínem musí být opatřeny údajem umožňujícím  
identifikaci stáčírny.

Podrobnější informace viz: 
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/kojin/3105_e.htm

Na faktuře musí být uvedeno, že víno je určeno pro „osobní použití“, a nikoli k 
dalšímu prodeji.

Hmotnost zásilky nesmí překročit 10 kg.

Podrobnější informace viz:  
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/kojin/3105_e.htm   

Jihoafrická republika

Pivo a víno pouze B2B   
a B2C. Nelze lihoviny 
(destiláty).

Dovozce musí poskytnout:

• Dovozní licence/povolení

• Formulář VI-1

• Zjednodušený dokument certifikace a analýzy

• Zdravotní celní odbavení

Dárkové zásilky nesmí přesáhnout objem 2 litrů a hodnotu 400,00 R, v opačném 
případě je nutné uhradit clo a daně.

Zásilky pro osobní účely jsou omezeny na 2 litry, přičemž je nutné uhradit 
clo a daně. Zásilky přesahující tato množství budou podrobně přezkoumány 
jihoafrickou daňovou správou.

Jižní Korea

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Dovozce/příjemce musí poskytnout:

• Dovozní licence/povolení

• Datum výroby

Bude vyžadována karanténa potravin.  

Na faktuře musí být uvedeno, že víno je určeno pro „osobní použití, nikoli k 
dalšímu prodeji“. 

Víno musí být zabaleno do vhodných nádob o jednotlivém objemu menším než 
1 litr. 

Nádoby s vínem musí být opatřeny údajem umožňujícím  
identifikaci stáčírny.

Odbavení zásilky může být provedeno bez karantény, pouze pokud je určena pro 
osobní spotřebu a je omezena na 1 láhev (1 litr).  
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B2B (L2L) B2C

Země Pokyny pro přepravu držitel licence – držitel licence Pokyny pro přepravu držitel licence – spotřebitel

Kanada

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.

Veškeré objednávky alkoholu B2B musí být zadány prostřednictvím místní rady 
pro lihoviny.

Alberta: Zásilky alkoholu lze odeslat pouze leteckou službou (službou Express 
nebo Express Saver). Dovozce záznamu (IOR) na obchodní faktuře musí být 
osoba, která alkohol zakoupila, a zásilka nesmí kromě alkoholu obsahovat žádné 
jiné zboží. Je uplatňováno maximální množství 45 litrů alkoholu, které lze dovézt 
během 90 dnů, a zahraniční alkohol podléhá poplatku. Dokumentaci zásilek 
obsahujících více než 6 litrů musí zpracovat státní úřad Alberta Gaming & Liquor 
Commission (AGLC), všechny ostatní zásilky jsou procleny příjemcem. U všech 
zásilek je od dodavatele požadována obchodní faktura a doklad o platbě. 

Britská Kolumbie: Zásilky alkoholu lze odeslat pozemní nebo leteckou službou. 
Na obchodní faktuře je jako dovozce záznamu (IOR) uvedena organizace British 
Columbia Liquor Control Board (BCLCB) prostřednictvím příjemce (c/o), přičemž 
zásilka nesmí kromě alkoholu obsahovat žádné jiné zboží. Je uplatňováno 
maximální množství 45 litrů alkoholu, které lze dovézt denně, a zahraniční alkohol 
podléhá poplatku. Organizace BCLCB bude spolupracovat s příjemcem na výběru 
veškerých poplatků a sdělí, kdy může společnost UPS zásilku doručit. U všech 
zásilek je od dodavatele požadována obchodní faktura a doklad o platbě.

Quebec: Zásilky alkoholu lze odeslat pouze leteckou službou (službou Express 
nebo Express Saver). Dovozce záznamu (IOR) na obchodní faktuře musí být 
osoba, která alkohol zakoupila, a zásilka nesmí kromě alkoholu obsahovat žádné 
jiné zboží. V případě jakékoli zásilky s objemovým obsahem alkoholu vyšším 
než 0,5 % musí mít příjemce povolení. Zahraniční alkohol podléhá poplatku a 
denně lze dovézt maximální množství 45 litrů. Jakmile je zásilka proclena státní 
společností Société des alcools du Québec (SAQ), společnost UPS ji může doručit. 
U všech zásilek je od dodavatele požadována obchodní faktura a doklad o platbě.

Manitoba: Zásilky alkoholu lze odeslat pouze leteckou službou (službou Express 
nebo Express Saver). Dovozce záznamu (IOR) na obchodní faktuře musí být 
osoba, která alkohol zakoupila, a zásilka nesmí kromě alkoholu obsahovat žádné 
jiné zboží. Zahraniční alkohol podléhá poplatku, avšak dovážené množství není 
omezeno. Během procesu odbavení bude vyžadováno, aby dovozce záznamu 
(IOR) zaplatil veškeré neuhrazené poplatky, přičemž zásilku lze doručit poté, co 
bude tato platba ve prospěch úřadů provedena a společnost UPS obdrží schválení. 
U všech zásilek je od dodavatele požadována obchodní faktura a doklad o platbě.

Ontario: Zásilky alkoholu lze odeslat pozemní nebo leteckou službou. Na 
obchodní faktuře je jako dovozce záznamu (IOR) uvedena státní společnost 
Liquor Control Board of Ontario (LCBO) prostřednictvím příjemce (c/o), přičemž 
zásilka nesmí kromě alkoholu obsahovat žádné jiné zboží. Je uplatňováno 
maximální množství 45 litrů alkoholu, které lze dovézt denně, a zahraniční alkohol 
podléhá poplatku. Před doručením zásilky se dále vyžaduje, aby byl službám 
celní deklarace UPS Supply Chain Solutions® předložen doklad o platbě a aby 
příjemce zaplatil veškeré neuhrazené daně a cla. U všech zásilek je od dodavatele 
požadována obchodní faktura a doklad o platbě.

Společnost UPS nemůže doručovat do těchto provincií a teritorií: Nový Brunšvik, 
Newfoundland, Severozápadní teritoria, Nové Skotsko, Nunavut, Ostrov prince 
Edwarda, Saskatchewan a Yukon.

Kajmanské ostrovy

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.

Příjemce musí mít licenci k distribuci destilátů a platné živnostenské a 
podnikatelské oprávnění.

Jedna zásilka smí obsahovat nejvýše 2 litry.

Kolumbie

Víno pouze B2B.  
Nelze pivo ani lihoviny 
(destiláty).

Poskytněte:

• Dovozní licence/povolení

• Zdravotní osvědčení

• Formulář oprávnění DIAN

Všechny lahve musí mít štítek z místa původu s nápisem: „Výhradně pro dovoz do 
Kolumbijské republiky“.

Společnost UPS může poskytovat služby pouze pro zásilky vzorků.

S výjimkou vzorků musí být veškeré zásilky odeslány pomocí nákladní služby.

Společnost UPS neposkytuje služby.

Kostarika

Víno pouze B2B.  
Nelze pivo ani lihoviny 
(destiláty).

Poskytněte:

• Dovozní licence

• Zdravotní povolení

• Inspekce vyžadovaná při importu

Je vyžadováno povolení k dovozu alkoholických nápojů vydané ministerstvem 
zdravotnictví v Kostarice. Pokud nemáte povolení, vaše zboží bude uloženo v 
celním skladu, dokud povolení nezískáte.

Společnost UPS neposkytuje služby.

Kypr

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Alkoholické nápoje nemohou být prodávány ani doručovány nezletilým osobám 
(17 let). Odesílatel je povinen před odesláním ověřit věk příjemce.

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě do 
Evropské unie.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).   

Lichtenštejnsko

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.

Totožné s pokyny pro Švýcarsko. Totožné s pokyny pro Švýcarsko.
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B2B (L2L) B2C

Země Pokyny pro přepravu držitel licence – držitel licence Pokyny pro přepravu držitel licence – spotřebitel

Lotyšsko

Pivo, víno a lihoviny (likéry) 
B2B pouze. Ne B2C.

Pouze vzorky povoleny. Sanitární inspekce a celní správa budou vyžadovány od 
příjemce. 

Společnost UPS nebude nabízet likvidaci alkoholového zboží.

Na faktuře musí být uvedeny následující údaje: % alkoholu + množství v litrech + 
jasný popis produktu. 

Při přepravě do Evropské unie se podívejte na obecné požadavky.

Společnost UPS neposkytuje služby.

Lucembursko

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.

Alkoholické nápoje nemohou být prodávány ani doručovány nezletilým osobám 
(16 let). Odesílatel je povinen před odesláním ověřit věk příjemce.

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě do Evropské unie.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).  

Macao

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Zásilky/dovozy alkoholických nápojů s objemovým obsahem alkoholu („ABV“) 
vyšším než 30 % podléhají dovozní licenci vydané ministerstvem Macau 
Economic Services.

• Zásilky/dovozy alkoholických nápojů s objemovým obsahem alkoholu („ABV“) 
vyšším než 30 % podléhají dovozní licenci vydané ministerstvem Macau 
Economic Services.

• Osobní nákup: Přiměřené množství (doporučená směrnice pro víno je do 5 000 
MOP)..

Maďarsko

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Tranzit pod celní uzávěrou ze vstupního přístavu k zákazníkovi nebo jeho 
deklarantovi není možný.

Obchodní dovozci musí být držiteli licence k dovozu alkoholických nápojů.

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě do Evropské unie.

Společnost UPS neposkytuje služby.  

Malajsie

Pivo a víno pouze B2B. Nelze 
lihoviny (destiláty) ani B2C.   

Pouze v případě vína a piva. Dovozce musí poskytnout:

• Dovozní licence/povolení  

Společnost UPS neposkytuje služby.

Malta

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Obchodní dovozci (opětovní prodejci) musí po celním odbavení zakoupit daňové 
kolky, a tím uhradit spotřební daň. Daňové kolky musí být umístěny na lahve.

V případě zásilek vína není nutné předkládat osvědčení ani zprávu o výsledku 
rozboru není nutné u produktů pocházejících a exportovaných ze třetích zemí 
v označených obalech o objemu nejvýše pěti litrů vybavených jednorázovým 
uzávěrem, pokud celkové přepravované množství, též složené ze samostatných 
zásilek, nepřesahuje 100 litrů.

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě  
do Evropské unie.

Soukromí dovozci, kteří dovážejí alkohol pro vlastní spotřebu,

mohou uhradit spotřební daň při dovozním prohlášení,  
a to společně s DPH a clem.

Totožné s pokyny pro přepravu držitel licence – držitel licence.

Martinik

Víno pouze B2B. Nelze pivo 
ani lihoviny (destiláty) 
ani B2C.  

„ACQUIS DE LA REGIE“: dokument země udávající název nápoje (např. destilát či 
aperitiv), jeho složení a stupeň čistého alkoholu.

Společnost UPS neposkytuje služby.

Mexiko

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Příjemce musí být zapsán v registru daňových poplatníků pro alkoholické nápoje, 
aby se následně mohl zaregistrovat v odvětvové dovozní licenci pro alkoholické 
nápoje. 

Alkoholické nápoje obsahující méně než 24 % alkoholu nepodléhají žádnému 
omezení.

Nápoje o obsahu 24–70 % alkoholu musí být v nádobách o objemu menším než 
5 litrů, není uplatňováno objemové omezení. Nápoje nad 70 % alkoholu nejsou 
povoleny.  

Individuální spotřeba podléhá omezení 1 000 USD, nejvýše jedna operace 
za měsíc. Veškeré nápoje se musí řídit odhadovanými cenami stanovenými 
finančními úřady. 

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).  

Monako

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Tytéž pokyny jako pro Francii.  Tytéž pokyny jako pro Francii.  

Německo

Pivo, víno a lihoviny (likéry) 
B2B a B2C.

Doručování lihovin či destilátů osobám mladším 18 let není povoleno. Doručování 
ostatních alkoholických nápojů osobám mladším 16 let není povoleno. Odesílatel 
či prodejce je povinen ověřit věk kupujícího.

Alkoholické nápoje podléhají spotřební dani. Spotřební daň se obvykle vztahuje 
na množství nápoje a procento alkoholu.

Na faktuře musí být uvedeny následující údaje: % alkoholu + množství v litrech + 
jednoznačný popis produktu.

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě do Evropské unie.

Přeprava vína a vinařských produktů je povolena pouze v případě soukromých 
spotřebitelů. Příjemci musí uhradit poplatek za celní odbavení a zavázat se omezit 
dovoz na 400 kg / rok (včetně obalových materiálů). 

Celní orgány se obrátí na příjemce za účelem získání tohoto závazku.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).  

Nikaragua

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B. Nelze B2C.  

Je vyžadováno povolení ministerstva zdravotnictví a zemědělství. Společnost 
musí být zaregistrována (daňové identifikační číslo, daňová solventnost, dovozní 
licence).  

Společnost UPS neposkytuje služby.

Nizozemsko

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Tranzit pod celní uzávěrou ze vstupního přístavu k zákazníkovi nebo jeho 
deklarantovi není možný.

Doručování alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 0,5 % osobám 
mladším 18 let není povoleno. Odesílatel či prodejce je povinen ověřit věk 
kupujícího. Na faktuře musí být uvedeny

následující údaje: % alkoholu + množství v litrech + jednoznačný popis produktu.

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě do Evropské unie.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).  
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Země Pokyny pro přepravu držitel licence – držitel licence Pokyny pro přepravu držitel licence – spotřebitel

Nizozemské Antily

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.

Dovoz nepodléhá omezení. Dovozní cla jsou stanovena na litr, a to v závislosti 
na procentu alkoholu v jedné láhvi. Některé značky, které již na ostrově mají 
zastoupení, nesmějí být dováženy jednotlivci. Pokud se jedná o novou značku, 
důrazně doporučujeme odeslat vzorek ke kontrole.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).

Norsko

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Lihoviny s obsahem alkoholu vyšším než 60 % jsou zakázány.

Společnosti mohou dovážet jakékoli množství alkoholu, pokud mohou předložit 
dovozní licenci vydanou Norským ředitelstvím pro prevenci problémů spojených 
s alkoholem a drogami.

Alkoholické nápoje podléhají vysokým sazbám spotřební daně. U alkoholických 
nápojů neexistuje žádná spodní prahová hodnota ani výjimka pro dárky.

Alkoholické nápoje musí být vždy deklarovány ve formálním vstupním 
prohlášení. Dovoz podléhá clu, DPH a spotřební dani.

Alkoholické nápoje nemohou být prodávány ani doručovány nezletilým osobám 
(18 let v případě vína a piva, 20 let v případě alkoholických nápojů s obsahem 
alkoholu vyšším než 22 %). Odesílatel je povinen před odesláním ověřit věk 
příjemce.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).  

Nový Zéland

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Žádné další požadavky. Osobní nákup – není známé žádné omezení.

Paraguay

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.  

Je vyžadováno osvědčení INAN / registrace dovozce.  Je vyžadováno osvědčení INAN a hodnota je omezena částkou 100 USD.  

Peru

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.  

Je vyžadováno osvědčení DIGESA.  Výrobek musí mít předchozí zdravotní registraci. Poté může příjemce požádat o 
osvědčení DIGESA. Jednotlivá dovozní zásilka nesmí přesáhnout 3 litry a/nebo 2 
000 USD.  

Polsko

Víno pouze B2B. Nelze pivo 
ani lihoviny (destiláty) 
ani B2C.

Alkoholické nápoje mohou dovážet pouze podniky. Jsou vyžadovány spotřební 
známky. Prodává-li dovozce alkoholické nápoje, je nezbytná licence. Osvědčení 
ani zprávu o výsledku rozboru není nutné předkládat u produktů pocházejících a 
exportovaných ze třetích zemí v označených obalech o objemu nejvýše pěti litrů 
vybavených jednorázovým uzávěrem, pokud celkové přepravované množství, též 
složené ze samostatných zásilek, nepřesahuje 100 litrů.   

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě  
do Evropské unie.

Soukromé osoby nesmějí dovážet alkoholické nápoje. 

Jedinou výjimkou jsou dárkové zásilky odeslané jednou soukromou osobou jiné. 
Jako dárky jsou akceptovány tyto limity: dva litry nešumivého vína a jeden litr 
šumivého vína nebo lihovin. 

Portugalsko

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Dovozce musí poskytnout: 

• Formulář VI-1 je určen pro víno nemající původ v USA 

• Zjednodušený dokument certifikace a rozboru je určen pro víno mající původ 
v USA

Dovozy alkoholických nápojů jsou velmi omezené.

Před celním odbavením musí být provedena zdravotní kontrola.

Zdravotní kontrola bude vyžadovat: 

• Osvědčení o rozboru poskytnuté odesílatelem 

• Osvědčení o původu 

• Dovozní licenci od institutu Instituto da Vinha e do Vinho (Portugalský vinařský 
institut) 

• Registraci dovozce v EU

Mohou být účtovány poplatky za zprostředkování a při dovozu může dojít ke 
zpoždění v délce 2–3 dnů.

V případě jakéhokoli druhu nápoje do objemu jednoho litru bude dovoz přijat bez 
dovozní licence a osvědčení o rozboru.  

Dovozce musí poskytnout: 

• Osvědčení o původu 

• K celnímu odbavení zásilky mohou být od příjemce požadovány další celní 
formuláře

Osobní nákup – pokyn pro přiměřené množství je šest (6) lahví  
o objemu 750 ml.  

Rakousko

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.

Alkoholické nápoje nemohou být prodávány ani doručovány nezletilým osobám 
(16 až 18 let, v závislosti na typu alkoholického nápoje). Odesílatel je povinen před 
odesláním ověřit věk příjemce.

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě do Evropské unie.

Totožné s pokyny pro přepravu držitel licence – držitel licence.

Řecko

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

V případě zásilek vína není nutné předkládat osvědčení ani zprávu o výsledku 
rozboru u produktů pocházejících a exportovaných ze třetích zemí v označených 
obalech o objemu nejvýše pěti litrů vybavených jednorázovým uzávěrem, 
pokud celkové přepravované množství, též složené ze samostatných zásilek, 
nepřesahuje 100 litrů. Společnost UPS nemůže odbavit zásilky vína, které vyžadují 
nebo mají přiloženy zprávy o výsledku rozboru nebo osvědčení.  

Soukromí dovozci mohou dovážet omezené množství alkoholu pro osobní 
spotřebu bez licence. Limit činí tři lahve alkoholických nápojů. Celní odbavení 
bude provedeno jménem soukromého dovozce. Dovoz podléhá clu, DPH a 
spotřební dani. Větší množství vína může být považováno za obchodní dovoz, 
který mohou provádět pouze registrované společnosti.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).  

Rumunsko

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

V případě zásilek vína není nutné předkládat osvědčení ani zprávu o výsledku 
rozboru u produktů pocházejících a exportovaných ze třetích zemí v označených 
obalech o objemu nejvýše pěti litrů vybavených jednorázovým uzávěrem, 
pokud celkové přepravované množství, též složené ze samostatných zásilek, 
nepřesahuje 100 litrů. Společnost UPS nemůže odbavit zásilky vína, které vyžadují 
nebo mají přiloženy zprávy o výsledku rozboru nebo osvědčení.  

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).

Salvador

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.  

• Ceník

• Osvědčení o volném prodeji

• Zdravotní povolení

• Stupně alkoholu 

• Negativní daň z příjmu (NIT) musí být zaregistrována v celním systému   

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).  
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B2B (L2L) B2C

Země Pokyny pro přepravu držitel licence – držitel licence Pokyny pro přepravu držitel licence – spotřebitel

Singapur

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Dovozce musí před příjezdem zásilky poskytnout:

• Dovozní licence/povolení od orgánu Agri-Food & Veterinary Authority of 
Singapore (AVA), bez ohledu na množství

• Informace uvedené v popisu faktury

• Faktura musí obsahovat harmonizovaný kód

Na faktuře musí být uvedeno:

• víno je určeno k „osobnímu použití, nikoli k dalšímu prodeji“ a musí být uveden 
druh vína,

• kromě informací uvedených v části „Popis“ faktury musí faktura obsahovat 
harmonizovaný kód.

Celkové množství vína na jednu zásilku nesmí překročit 5 litrů.

Pokud množství překročí 5 litrů, dovozce musí získat dovozní povolení od 
zemědělského, potravinového a veterinárního úřadu AVA. 

Slovinsko

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Tranzit pod celní uzávěrou ze vstupního přístavu k zákazníkovi nebo jeho 
deklarantovi není možný.

Obchodní dovozci musí být registrováni k dovozu  
alkoholických nápojů.

Alkoholické nápoje nemohou být prodávány ani doručovány nezletilým osobám 
(18 let). Odesílatel je povinen před odesláním ověřit věk příjemce.

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě  
do Evropské unie.

Soukromí dovozci mohou bez registrace dovážet alkohol v malém množství pro 
osobní spotřebu. Neexistují žádné pevně stanovené prahové hodnoty, pokud jde 
o množství, která jsou celními orgány akceptována pro „osobní spotřebu“.

Totožné s pokyny pro přepravu držitel licence – držitel licence.

Spojené království

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Lihoviny s obsahem alkoholu převyšujícím 35 objemových % prodávané v 
maloobchodních obalech o objemu nejméně 35 cl musí mít daňovou značku / 
kolek spotřební daně. Odesílatel je povinen zaregistrovat se k daňovým kolkům, 
zakoupit je a přizpůsobit  
je lahvím.

Alkoholické nápoje nemohou být prodávány ani doručovány nezletilým osobám 
(18 let). Odesílatel je povinen před odesláním ověřit věk příjemce.

Seznamte se prosím s částí Společné požadavky při přepravě  
do Evropské unie.

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).   

Spojené státy americké

B2B: Pivo, víno a lihoviny 
(likéry).

B2C: Pouze víno — ne pivo

nebo lihoviny (likéry). K 
dispozici pro přepravu 
zásilek vína do určitých 
států povolených státními 
zákony.

Přeprava zásilek vína musí 
být zakoupena osobně 
příjemcem v zahraničí a 
může být odeslána pouze 
do 27 schválených států 
a okresu Columbia (D.C.). 
Účetní doložka o dovozu 
vína do Spojených státu, 
schválená společností 
UPS, musí být podepsána 
spotřebitelem a musí být 
doprovázena mezinárodní 
dokumentací. Účetní 
doložka je k dispozici u 
místního UPS Account 
managera..

U všech zásilek do USA, obsahujících alkoholické nápoje, musí být příjemce 
licencován a oprávněn přijímat alkoholické nápoje.

UPS nepřijímá zásilky obsahující víno, pivo nebo lihoviny k dodání spotřebiteli (s 
výjimkou zásilek vína odesílaných jako zavazadlo, jak je popsáno v sekci Odeslání 
jednotlivcům [Spotřebitelé]).

Je povinností odesilatele zajistit, aby zásilka předaná společnosti UPS 
neporušovala žádné federální, státní nebo místní zákony USA ani jiné předpisy 
platné pro zásilku.

Víno pouze pro přepravu zásilek vína do 27 přijatelných států a distriktu Columbia 
(D.C.), které jsou uvedeny níže. Ne B2C pro pivo nebo likér (lihoviny).

Množstevní omezení pro každou zásilku vína bez doprovodu je uvedeno níže pro 
každý schválený stát

Srbsko

Víno pouze B2B. Nelze pivo 
ani lihoviny (destiláty) 
ani B2C.  

Dovozce musí poskytnout: 
• Dovozní licence/povolení 
• Formulář pro spotřební daň a/nebo celní uzávěru 
• Seznam analýzy složek 
• „Certifikát kvality“ vína 
• Seznam výrobních procesů

Společnost UPS neposkytuje služby.

Švédsko

Pivo, víno a lihoviny  
destiláty) pouze B2B.

Dovoz je povolen pouze registrovaným dovozcům vína a lihovin 
(Skatteupplagshavare). Alkohol zaslaný společnostem, které nejsou registrovány 
k dovozu alkoholu, bude vrácen na náklady odesílatele. Seznamte se prosím s částí 
Společné požadavky při přepravě do Evropské unie.

Společnost UPS neposkytuje služby.  

Švýcarsko

Pivo, víno a lihoviny  
(destiláty) B2B a B2C.

Dovoz vína pro obchodní účely je povolen pouze licencovaným dovozcům. 

Lihoviny podléhají spotřební dani. 

Soukromé osoby mohou dovážet alkoholické nápoje bez licence. 

Lihoviny podléhají spotřební dani.
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B2B (L2L) B2C

Země Pokyny pro přepravu držitel licence – držitel licence Pokyny pro přepravu držitel licence – spotřebitel

Tchaj-wan

Pivo, víno a lihoviny   
(destiláty) B2B a B2C.

Je-li fakturovaná hodnota vyšší než 1 000 USD, dovozce musí poskytnout dovozní 
licenci/povolení národní finanční správy NTA Ministerstva financí. Dovoz whisky 
vyžaduje osvědčení o původu.  

• Je vyžadována fotokopie licence dovozce alkoholu nebo schválení vydané 
Ministerstvem financí, a to přesáhne-li dovážené množství 5 litrů – toto platí pro 
B2B a B2C.

• Při dovozu skotské whisky nad 5 litrů je zapotřebí dovozní povolení a osvědčení 
země původu.

• Vzhledem k tomu, že v případě množství nad 5 litrů je vyžadována licence 
dovozce alkoholu, zásilky B2C musí zůstat pod tímto limitem – v opačném 
případě musí být zásilka vrácena odesílateli nebo se jí musí příjemce vzdát.  

Thajsko

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C. 

V případě zásilek větších než 10 litrů musí dovozce poskytnout:

• Dovozní licence/povolení

• Formuláře pro spotřební daň a/nebo celní uzávěru

• Analýza složek

• Seznam výrobních procesů

K dovozu je vyžadována licence vydaná oddělením spotřebních daní (≥10 litrů) 
a kolek spotřební daně pro každou lahev. Dovozní clo zahrnuje spotřební daň, 
obecní daň a další poplatky. Celní orgány zkontrolují dovozní licenci a kolek 
spotřební daně.  

Trinidad a Tobago

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B. Nelze B2C.

Příjemci musí být zaregistrováni u celních orgánů. Označený vzorek vína, piva 
nebo lihoviny musí být dovezen ke kontrole, registraci a schválení Ministerstvem 
zdravotnictví (oddělením chemických látek, potravin a léků). Ke vzorku musí být 
přiložena faktura s minimální hodnotou a upozornění, že se jedná o vzorek pro 
účely kontroly.

Společnost UPS neposkytuje služby.

Turecko

Víno pouze B2B. Nelze pivo 
ani lihoviny (destiláty) 
ani B2C.

Dovozce musí poskytnout:

• Dovozní licence/povolení

Povolení mohou získat pouze obchodní společnosti.

Společnost UPS neposkytuje služby.

Uruguay

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) pouze B2B. 
Nelze B2C.  

K získání jsou nezbytné: registrace dovozce DINAMA, certifikace INAVI (víno), 
certifikace LATU (pivo) a rozbor vzorků.  

Společnost UPS neposkytuje služby.

Venezuela

Pivo, víno a lihoviny 
(destiláty) B2B a B2C.  

Zboží musí spadat do právních režimů 5 a 12, které odkazují na zdravotní 
osvědčení země původu a zdravotní rejstřík vydaný venezuelským ministerstvem 
lidové moci s kompetencí pro zdravotnictví.  

Totéž jako při přepravě podnikům (držitelům licence).  

Aljaška (AK): žádné omezení množství 

Missouri: 18 litrů                                                         
Arizona (AZ): 1 litr

Nevada: Žádné omezení množství                      
Colorado (CO): Žádné omezení 
množství

Nový Hampshire: 2,8 litrů                                       
Connecticut (CT): 18 litrů

Nové Mexiko: žádné omezení 
množství            
Delaware: 9 litrů

New York: žádné omezení množství                    
Florida: 3,8 litru

Severní Karolína: 8 litrů                                            
Gruzie: 18 litrů

Severní Dakota: žádné omezení 
množství         

Havaj (HI): 18 litrů

Ohio (OH): 4,5 litrů                                                     
Illinois (IL): 9 litrů

Oklahoma: 1 litr                                                           
Indiana: 18 litrů

Pennsylvánie: 3,8 litrů                                              
Iowa: 4 litry

Rhode Island: žádné omezení 
množství             
Louisiana: žádné omezení množství

Tennessee: 18 litrů                                                     
Maine: 3,8 litru

Washington: 1 litr                                                        
Michigan (MI): 9 litrů

Washington, D.C. (DC): 9 litrů

Přeprava zásilek vína není akceptována do států: Alabama, Arkansas, California, 
Idaho, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, 
Montana, Nebraska, New Jersey, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, 
Utah, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin, and Wyoming.

Je odpovědností odesílatele, aby zajistil, že zásilky předané společnosti UPS 
neporušují žádné federální, státní nebo místní zákony USA nebo jiné předpisy 
platné pro zásilku.

(AK) Doručení není povoleno do “suchých” oblastí. Pro více informací navštivte

https://www.commerce.alaska.gov/web/amco/ for FAQ

(AZ) 1 liter povolen na jednoho příjemce za 31 dní

(CT) 18 litrů povoleno na jednoho příjemce během 365 dnů

(CO)Navštivte https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/Personal%20
Liquor%20.pdf

(GA) Množství omezeno na 1.89 litru v případě nezaplacení spotřební daně nebo 2 
krabice v případě zaplacení spotřební daně

(HI) Povoleno přijmout jednu zásilku z jiného státu. Pouze pokud příjemce 
obdrží povolení; vidět; navštivte http://www.honolulu.gov/rep/site/bfsliq/
onlineforms/pdf/LIQ-LIC-112_Individual_Permits_ABCD_to_Receive_Shipments_
of_Liquor_4-16-18.pdf

(IL) 9 litrů ročně. Vyžaduje odeslání formuláře ILCC-RIA (Žádost o dovozní povolení) 
— https://www2.illinois.gov/ilcc/SiteCollectionDocuments/Request%20for%20
Import%20Authorization.pdf

(MI) 9 litrová zásilka je povolena každých 30 dní. Vyžaduje, aby nákup byl 
uskutečněn v době, kdy je kupující v zahraničí v kuse po dobu 48 hodin.

(NY) Vyžaduje nákup,kdy byl kupující  v zahraničí v kuse po dobu 48 hodin.

(OH) 4.5 litrů každých 30 dní.

(DC) 9  litrů jednou za měsíc.
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Máte dotazy nebo potřebujete 
podrobnější informace ohledně 
toho, jak expandovat na nové trhy?

Obraťte se na svého výkonného 
obchodního zástupce společnosti UPS  
a získejte další informace.


