
Č. j. 62938/2016-900000-231 

Věc: Lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně ze zelené nafty po novele zákona 

o spotřebních daních 

 

Ke znění zákona platnému dne: 29. prosince 2016  

Ke znění zákona účinnému od: 1. 3. 2017  

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné  

Zpracoval: kpt. Ing. B. Kotenová 

Dne:  30. 12. 2016 

 

Informace je vydána na základě zákona č. 453/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti tzv. zelené nafty. 

 

Dne 29. 12. 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 453/2016 Sb., kterým se mění zákon 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“). Touto 

novelou je rozšířen okruh činností v § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále 

jen „ZSPD“), na které lze uplatnit nárok na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných 

v rámci zemědělské prvovýroby. Okruh činností se rozšiřuje o tzv. živočišnou prvovýrobu, 

kterou se rozumí chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, 

zpracování, výroby živočišných produktů nebo produkce těchto zvířat.  

Podle § 57 odst. 11 ZSPD i nadále platí, že daňové přiznání se podává poprvé do 25. dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl.  

V případě právnických osob zůstává zachován nejzazší okamžik pro uplatnění nároku na 

vrácení daně z minerálních olejů prostřednictvím daňového přiznání, tedy dva měsíce ode dne, 

kdy mohl být nárok uplatněn poprvé.  

V případě fyzických osob však novela, oproti znění ZSPD účinnému do 28. 2. 2017, opětovně 

posouvá nejzazší okamžik pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů 

prostřednictvím daňového přiznání, a to šest měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn 

poprvé. 

Lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně zůstává 

stejná pro obě skupiny daňových subjektů, a to dva měsíce ode dne, kdy nárok na vrácení daně 

mohl být naposledy uplatněn. 

 V souladu s článkem II bodem 1 novely (Přechodná ustanovení) vzniká nárok na vrácení 

spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v rámci zemědělské prvovýroby od 

1. 1. 2016. Vzhledem k nabytí účinnosti příslušné části novely k 1. březnu 2017 je identifikováno 

zdaňovací období, ve kterém vznikl nárok na vrácení daně z pohonných hmot spotřebovaných 

v období od 1. 1. 2016 do 28. 2. 2017 v rámci živočišné prvovýroby, kterým je březen 2017. 

V daňovém přiznání za březen 2017 se objeví následující údaje:  

 množství PHM spotřebovaných za období 01/2016 – 02/2017 v živočišné prvovýrobě, 

 množství PHM spotřebovaných za období 03/2017 v živočišné prvovýrobě,  

 množství PHM spotřebovaných za období 03/2017 v rostlinné prvovýrobě, pokud 

subjekt provozuje i rostlinnou prvovýrobu. 

Pro právnické osoby pak vychází, že nejzazší den, kdy mohou uplatnit nárok za zdaňovací 

období březen 2017 je 26. 6. 2017. Pokud se bude jednat o fyzické osoby, pak tím nejzazším 

dnem je 26. 10. 2017. 


