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Uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů (KN 2710 11 21) dovezených 

ze třetích zemí  

 
Popis problému: 

Do České republiky jsou dováženy ze zemí mimo EU minerální oleje, které 

jsou zatříděny do podpoložky 2710 11 21 00 celního sazebníku (dále jen „ostatní 

benzíny“) a při celním řízení jsou propuštěny do celního režimu volný oběh. Tyto 

ostatní benzíny propuštěné do volného oběhu podléhají platbě dovozního cla a jsou 

předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. a) se sazbou daně podle § 48 odst. 1 

zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Dovozce ostatních benzínů (jejich konečný uživatel v České republice) 

používá dovezené ostatní benzíny pouze jako mazivo pro stroje, které obrábějí kovy, 

to znamená, že tyto dovezené ostatní benzíny nejsou ze strany dovozce používány 

pro následný prodej, pohon motorů, výrobu tepla nebo výrobu směsí uvedených  

v § 45 odst. 2 zákona. 

 

Řešení: 

Ostatní benzíny nelze osvobodit od daně podle § 49 odst. 1 zákona, ale lze  

u nich uplatnit nárok na vrácení daně podle § 56a zákona. Nárok na vrácení daně 

vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily 

pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně ostatní 

benziny a prokazatelně tyto benziny použily v rámci podnikatelské činnosti, a to jinak 

než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí 

uvedených v § 45 odst. 2 zákona.  

Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evidencí o nákupu 

a spotřebě vedenou poplatníkem. V případě dovozu ostatních benzínů prokazuje 

daňový subjekt skutečnost, že pořídil minerální oleje s daní, nikoliv dokladem  

o prodeji, ale příslušným dílem jednotného správního dokladu (JSD).  

Nárok na vrácení daně vzniká daňovému subjektu dnem spotřeby ostatních 

benzinů pro jiné účely, než je prodej, pohon motorů, výroba tepla nebo výroba směsí 

uvedených v § 45 odst. 2 zákona. 

 


