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P O K Y N Y
k daňovému přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků a ze surového tabáku

Část 1

Da ové p iznání ke spot ební dani z tabákových výrobk  podává plátce dan  (§ 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spot ebních daních, ve 
zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon o SPD“). Informace o tom, že da ovému subjektu nevznikla da ová povinnost se dle § 136 
odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., da ový ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „D “), nepodává na tiskopise da ového p iznání.

Da ové p iznání za zdaňovací období se podává do 25. dne po skončení zda ovacího období podle § 18 zákona o SPD. Do 
da ového p iznání ( ádného, dodatečného nebo opravného) za m síční zda ovací období nesmí být v tabulce pro výpočet da ové 
povinnosti za zda ovací období uvád ny údaje o da ové povinnosti p ipadající na vybrané výrobky, u nichž vznikla povinnost da  
p iznat a zaplatit nejpozd ji první nebo následující pracovní den po vzniku této povinnosti.

Da ové p iznání podat ke dni vzniku povinnost daň přiznat a zaplatit se podává v p ípadech stanovených zákonem o SPD (§ 
43p odst. 3, § 18 odst. 6 až 8, § 29 odst. 3 zákona o SPD).

Zanikne-li nebo je-li odejmuto povolení k provozování da ového skladu (§ 20 odst. 22 písm. a) zákona o SPD) nebo povolení 
k p ijímání a užívání vybraných výrobk  osvobozených od dan  (§ 13 odst. 24 zákona o SPD) je den vzniku povinnosti da  p iznat 
a zaplatit dle § 9 odst. 3 písm. h) zákona o SPD den zániku nebo odejmutí povolení pro provozování da ového skladu nebo zvláštního 
povolení na p ijímání a užívání vybraných výrobk  osvobozených od dan  (tj. den doručení rozhodnutí o odejmutí povolení nebo den 
vzniku skutečnosti pro jeho zánik). Pro účely vypln ní da ového p iznání však uvede subjekt do pole „den vzniku povinnosti da  p iznat 
a zaplatit“ den ukončení inventarizace.

 Titulní strana

Celnímu úřadu pro doplní se zbývající část ofi ciálního názvu místn  p íslušného celního ú adu (nap . hlavní m sto Prahu, 
Jihočeský kraj, apod.).

Da ové p iznání:

ádné § 18 odst. 1 zákona o SPD, s výjimkou objednávky tabákových nálepek, kdy da ové p iznání a splatnost dan  jsou 
upraveny v § 116 zákona o SPD

dodatečné  § 18 odst. 3 zákona o SPD a § 141 odst. 1 D
opravné m že da ový subjekt podat v dob , kdy dosud neuplynula zákonem stanovená lh ta pro podání da ového p iznání 

dle § 138 odst. 1 D

Prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údaj  podepisuje da ový subjekt, v p ípad , že má zákonného, ustanoveného nebo 
zvoleného zástupce, podepisuje prohlášení tento zástupce. Pokyn k vypl ování údaj  o zástupci je zve ejn n na webových stránkách 
Celní správy České republiky na adrese http://www.celnisprava.cz. Není-li v ádku uveden číselný údaj, pak je posouzen, jako kdyby 
se pln ní neuskutečnilo. Ve vysv tlivkách se pro označení sloupce používá zkratka „Sl.“, pro označení ádku „ .“.

Dodatečné daňové přiznání
Dodatečné p iznání se p edkládá samostatn  pouze za jedno zda ovací období do konce m síce následujícího po zjišt ní d vodu 

pro podání § 141 odst. 1 D . Plátce je povinen p edložit dodatečné p iznání, zjistí-li, že jeho da  má být vyšší. Plátce je oprávn n za 
podmínek stanovených v § 141 odst. 2 a 3 D  podat dodatečné p iznání na da  nižší, než je poslední známá da , nebo podle § 141 
odst. 4 D  dodatečné p iznání, kterým se nem ní poslední známá da , ale pouze údaje d íve tvrzené (v t chto dvou p ípadech uvede 
v p íloze d vody pro jeho podání podle § 141 odst. 5 D ). Dodatečné p iznání se podává na shodném tiskopise jako ádné p iznání, 
na jehož první stran  se označí jako dodatečné a uvede se den, kdy byly zjišt ny skutečnosti zakládající povinnost nebo možnost 
podat dodatečné p iznání. V dodatečném p iznání se uvádí pouze rozdíly od údaj , ze kterých byla stanovena poslední známá da  
p íslušného zda ovacího období.

Opravné daňové přiznání:
P ed uplynutím lh ty k podání da ového p iznání m že da ový subjekt nahradit da ové p iznání, které již podal, opravným 

da ovým p iznáním (zaškrtne „ ádné“ a zárove  „opravné“). V ízení se dále postupuje podle tohoto opravného da ového p iznání 
a k p edchozímu da ovému p iznání se nep ihlíží. Takto lze nahradit i dodatečná da ová p iznání (zaškrtne „dodatečné“ a zárove  
„opravné“) nebo již podaná opravná p iznání (§ 138 da ového ádu).

I. ODDÍL

Odesílající daňový sklad a čísla průvodních dokladů se vyplní pouze v p ípad , že se da ové p iznání podává dle § 18 odst. 6 
až 8 zákona o SPD. Pokud se povinnost da  p iznat a zaplatit váže k více da ovým povinnostem vzniklým téhož dne, uvádí se každé 
číslo pr vodního dokladu samostatn .

V tabulce plátce vypl uje pouze ádky „a1“ a „a2“. ádky „b1“ a „b2“ jsou určeny pro záznamy správce dan . V ádku, ve kterém 
uvádí plátce nárok na vrácení dan  podle § 14, § 28 zákona o SPD a mezinárodních smluv, vypl uje plátce všechny sloupce kladn  
a do sl. 8 ř. a2 uvede kód d vodu nároku na vrácení dan . Pokud je I. oddíl tiskopisu nepostačující, uvede plátce dan  další položky 
na samostatném listu p i dodržení formy I. oddílu tiskopisu.

V jednotlivých sloupcích plátce vypl uje

Sl. 2  Číselné označení tabákových výrobk . 

Sl. 3 – řádek a1 
Uvede se množství tabákových výrobk  v kusech, pop ípad  v kilogramech (kg se zaokrouhlují 
na dv  desetinná místa).

Sl. 3 – řádek a2 Uvede se počet jednotkových balení tabákových výrobk .

Sl. 4 – řádek a2 Uvede se pevná cena jednotkového balení pro konečného spot ebitele v Kč na dv  desetinná místa.

Sl. 5 – řádek a1 Uvede se pevná sazba dan  stanovená v § 104 zákona o SPD (v Kč/kus, event. Kč/kg).

Sl. 5 – řádek a2 Uvede se procentní sazba dan  stanovená v § 104 zákona o SPD.

Sl. 6 – řádek a2 
a sl. 7 řádek a2 

Částky dan  a nároku na vrácení dan  se uvád jí zaokrouhlen  na celé koruny nahoru. Pokud se 
za jednu položku (viz ke Sl. 1) uvádí zárove  da ová povinnost ve sl. 6 ádku a2 da ového p iznání 
a nárok na vrácení dan  ve sl. 7 ádku a2 da ového p iznání, uvádí se nárok na vrácení dan  na 
samostatném ádku.



Sl. 6 – řádek a2 

Výše dan  se vypočte jako součet pevné části dan  a procentní části dan . Pevná část dan  se 
vypočítá vynásobením sl. 3 ádek a1 x sl. 5 ádek a1, součin se zaokrouhluje na dv  desetinná místa. 
Procentní část dan  se vypočítá vynásobením (sl. 3 ádek a2 x sl. 4 ádek a2 x sl. 5 ádek a2) d leno 
100 a zaokrouhluje se na dv  desetinná místa. Částka dan  tj. součet pevné a procentní části dan , 
se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Sl. 7 – řádek a2 Nárok na vrácení dan  se vypočítá obdobn  jako da ová povinnost ve sl. 6 ádku a2.

Sl. 8 – řádek a1 Uvádí se m icí jednotky: kusy označením „ks“, kilogramy označením „kg“.

Sl. 8 – řádek a2 
Uvádí se kód d vodu nároku na vrácení dan . Vypl uje se tehdy, je-li vypln n nárok na vrácení dan  
ve sl. 7. 

 
V případě změny zákona o SPD je aktuální kód důvodu nároku na vrácení možno získat u místně příslušného celního úřadu.

Kód:  „2“ § 14 odst. 1 písm. b) zákona o SPD
 „7“ § 28 odst. 9 zákona o SPD
 „11“ mezinárodní smlouvy

II. ODDÍL 

ř. 1 a ř. 2  Uvádí se součet z oddílu ze sl. 6 a 7.
ř. 3 Na tomto ádku se uvádí odvodová povinnost plátce. Pokud je údaj . 2 vyšší než údaj . 1, uvádí se rozdíl se znaménkem
 mínus.

Údaje, které se nevejdou do předepsaných políček, lze uvést ve stejné struktuře na samostatném listu.

V případě změny zákona o SPD nebo souvisejících právních předpisů budou informace uvedené v těchto pokynech 
k dispozici, do doby aktualizace těchto tiskopisů, u místně příslušného správce daně.

Číselné označení vybraných výrobků

Číslo 
výrobku

Základ 
daně

Sazba 
daně

% 
sazba

Minimální 
sazba

Popis vybraného výrobku

240101 kg 2 142 0 0,00
TABÁK KE KOU ENÍ PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 2.: TABÁKOVÝ 
ODPAD UPRAVENÝ PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOT EBITELI, KTERÝ 
NESPADÁ POD § 101 ODST. 3 PÍSM. A) NEBO B) A KTERÝ JE MOŽNÉ KOU IT

240102 kg 2 142 0 0,00

TABÁK KE KOU ENÍ PODLE § 101 ODST. 6: VÝROBKY, KTERÉ OBSAHUJÍ 
ZCELA NEBO ČÁST ČN  I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK A KTERÉ SPL UJÍ 
OSTATNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) S VÝJIMKOU 
VÝROBK  UVEDENÝCH V § 101 ODST. 8 NEBO VÝROBKY NEUVEDENÉ 
V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) POKUD JE URČEN K JINÉMU ÚČELU NEŽ KE 
KOU ENÍ A SOUČASN  JE MOŽNÉ TYTO VÝROBKY KOU IT A JSOU 
UPRAVENY PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOT EBITELI

240201 kus 1,39 27 2,52 CIGARETY PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. A)

240202 kus 1,39 27 2,52

CIGARETY PODLE § 101 ODST. 4: VÝROBKY, KTERÉ P I SPLN NÍ 
OSTATNÍCH PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. A) (CIGARETY), 
S VÝJIMKOU VÝROBK  UVEDENÝCH V § 101 ODST. 8 OBSAHUJÍ ZCELA 
NEBO ČÁSTEČN  I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK

240211 kus 1,64 0 0,00 DOUTNÍKY A CIGARILLOS PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. B)

240212 kus 1,64 0 0,00
DOUTNÍKY A CIGARILLOS PODLE § 101 ODST. 5: VÝROBKY, KTERÉ P I 
SPLN NÍ PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. B) (DOUTNÍKY 
A CIGARILLOS) OBSAHUJÍ ČÁSTEČN  I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK

240301 kg 2 142 0 0,00
TABÁK KE KOU ENÍ PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 1.: EZANÝ 
POP ÍPAD  JINAK D LENÝ, KROUCENÝ NEBO LISOVANÝ DO DESEK, 
A KTERÝ JE MOŽNÉ KOU IT BEZ DALŠÍHO PR MYSLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ

240302 kg 2 142 0 0,00

OSTATNÍ TABÁK KE KOU ENÍ PODLE § 101 ODST. 6: VÝROBKY, KTERÉ P I 
SPLN NÍ OSTATNÍCH PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) 
BOD 1. (TABÁK KE KOU ENÍ – EZANÝ POP ÍPAD  JINAK D LENÝ TABÁK, 
KROUCENÝ NEBO LISOVANÝ DO DESEK A KTERÝ JE MOŽNÉ KOU IT BEZ 
DALŠÍHO PR MYSLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ) POKUD JE URČEN K JINÉMU 
ÚČELU NEŽ KE KOU ENÍ A SOUČASN  JE MOŽNÉ TENTO VÝROBEK 
KOU IT OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČN  I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK 

240311 kg 2 142 0 0,00

TABÁK KE KOU ENÍ PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 3.: TABÁK KE 
KOU ENÍ OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 25% HMOTNOSTI TABÁKOVÝCH ČÁSTIC 
S ŠÍ KOU EZU MENŠÍ NEŽ 1,5 MM; JEDNÁ SE O JEMN  EZANÝ TABÁK 
URČENÝ PRO RUČNÍ VÝROBU CIGARET

240312 kg 2 142 0 0,00

TABÁK KE KOU ENÍ PODLE § 101 ODST. 6: VÝROBKY, KTERÉ P I 
SPLN NÍ OSTATNÍCH PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) 
BOD 3. (TABÁK KE KOU ENÍ OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 25 % HMOTNOSTI 
TABÁKOVÝCH ČÁSTIC S ŠÍ KOU EZU MENŠÍ NEŽ 1,5 MM; JEDNÁ SE 
O JEMN  EZANÝ TABÁK URČENÝ PRO RUČNÍ VÝROBU CIGARET) 
OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČN  I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK

240322 kg 2 142 0 0,00

OSTATNÍ TABÁK PODLE § 101 ODST. 6: TABÁKOVÉ VÝROBKY, KTERÉ 
NESPADAJÍ POD § 101 ODST. 3 PÍSM. C), JSOU URČENY PRO KONEČNÉHO 
SPOT EBITELE A POKUD JE URČEN K JINÉMU ÚČELU NEŽ KE KOU ENÍ 
A SOUČASN  JE MOŽNÉ TENTO VÝROBEK KOU IT, S VÝJIMKOU 
Š UPAVÝCH A ŽVÝKACÍCH TABÁK ; OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČN  
I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK
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Část 2

Da ové p iznání ke spot ební dani ze surového tabáku podává plátce dan  (§ 131a zákona o SPD). Informace o tom, že da ovému 
subjektu nevznikla da ová povinnost se dle § 136 odst. 5 D  nepodává na tiskopise da ového p iznání.

Da ové p iznání za zdaňovací období se podává do 25. dne po skončení zda ovacího období podle § 136 odst. 4 D . 

 Titulní strana
Celnímu úřadu pro doplní se zbývající část ofi ciálního názvu místn  p íslušného celního ú adu (nap . hlavní m sto Prahu, 

Jihočeský kraj, apod.).
Da ové p iznání:
ádné § 131g odst. 1 zákona o SPD

dodatečné  § 131g odst. 2 zákona o SPD a § 141 odst. 1 D
opravné m že da ový subjekt podat v dob , kdy dosud neuplynula zákonem stanovená lh ta pro podání da ového p iznání 

dle § 138 odst. 1 D

Prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údaj  podepisuje da ový subjekt, v p ípad , že má zákonného, ustanoveného nebo 
zvoleného zástupce, podepisuje prohlášení tento zástupce. Pokyn k vypl ování údaj  o zástupci je zve ejn n na webových stránkách 
Celní správy České republiky na adrese http://www.celnisprava.cz. Není-li v ádku uveden číselný údaj, pak je posouzen, jako kdyby 
se pln ní neuskutečnilo. Ve vysv tlivkách se pro označení sloupce používá zkratka „Sl.“, pro označení ádku „ .“.

Dodatečné daňové přiznání
Dodatečné p iznání se p edkládá samostatn  pouze za jedno zda ovací období do konce m síce následujícího po zjišt ní d vodu 

pro podání § 141 odst. 1 D . Plátce je povinen p edložit dodatečné p iznání, zjistí-li, že jeho da  má být vyšší. Plátce je oprávn n za 
podmínek stanovených v § 141 odst. 2 a 3 D  podat dodatečné p iznání na da  nižší, než je poslední známá da , nebo podle § 141 
odst. 4 D  dodatečné p iznání, kterým se nem ní poslední známá da , ale pouze údaje d íve tvrzené (v t chto dvou p ípadech uvede 
v p íloze d vody pro jeho podání podle § 141 odst. 5 D ). Dodatečné da ové p iznání na da  nižší není p ípustné podat po uplynutí 
6 m síc  od počátku b hu lh ty pro stanovení dan  (§ 131g odst. 2 zákona o SPD). Dodatečné p iznání se podává na shodném 
tiskopise jako ádné p iznání, na jehož první stran  se označí jako dodatečné a uvede se den, kdy byly zjišt ny skutečnosti zakládající 
povinnost nebo možnost podat dodatečné p iznání. V dodatečném p iznání se uvádí pouze rozdíly od údaj , ze kterých byla stanovena 
poslední známá da  p íslušného zda ovacího období.

Opravné daňové přiznání
P ed uplynutím lh ty k podání da ového p iznání m že da ový subjekt nahradit da ové p iznání, které již podal, opravným 

da ovým p iznáním (zaškrtne „ ádné“ a zárove  „opravné“). V ízení se dále postupuje podle tohoto opravného da ového p iznání 
a k p edchozímu da ovému p iznání se nep ihlíží. Takto lze nahradit i dodatečná da ová p iznání (zaškrtne „dodatečné“ a zárove  
„opravné“) nebo již podaná opravná p iznání (§ 138 da ového ádu).

I. ODDÍL
Odesílající daňový sklad a čísla průvodních dokladů se nevypl ují. 
V tabulce plátce vypl uje pouze ádky „a1“ a „a2“. ádky „b1“ a „b2“ jsou určeny pro záznamy správce dan . 

V jednotlivých sloupcích plátce vypl uje:

Sl. 2  Číselné označení výrobk .

Sl. 3 – řádek a1 Uvede se množství v kilogramech (kg se zaokrouhlují na dv  desetinná místa).

Sl. 3 – řádek a2 Nevypl uje se.

Sl. 4 – řádek a2 Nevypl uje se.

Sl. 5 – řádek a1 Uvede se pevná sazba dan  stanovená v § 131e odst. 1 zákona o SPD v Kč/kg.

Sl. 5 – řádek a2 Nevypl uje se.

Sl. 6 – řádek a1 Částky dan  se uvád jí zaokrouhlen  na celé koruny nahoru. 

Sl. 6 – řádek a2
Výše dan  se vypočte vynásobením sl. 3 ádek a1 x sl. 5 ádek a1. Částka dan  se zaokrouhluje na 
celé koruny nahoru.

Sl. 7 – řádek a2 Nevypl uje se.

Sl. 8 – řádek a1 Uvádí se m icí jednotka označením „kg“.

Sl. 8 – řádek a2 Nevypl uje se.

II. ODDÍL 
ř. 1  Uvádí se součet z oddílu ze sl. 6.
ř. 2  Nevypl uje se.
ř. 3 Na tomto ádku se uvádí odvodová povinnost plátce. 

Údaje, které se nevejdou do předepsaných políček, lze uvést ve stejné struktuře na samostatném listu.
V případě změny zákona o SPD nebo souvisejících právních předpisů budou informace uvedené v těchto pokynech 

k dispozici, do doby aktualizace těchto tiskopisů, u místně příslušného správce daně.

Číselné označení vybraných výrobků
Číslo 

výrobku
Základ 
daně

Sazba 
daně

% 
sazba

Minimální 
sazba

Popis vybraného výrobku

240000 kg 2 142 0 0,00

SUROVÝM TABÁKEM PODLE § 131b ODST. 2: P ÍRODN  NEBO UM LE 
SUŠENÝ NEBO NESUŠENÝ, FERMENTOVANÝ NEBO NEFERMENTOVANÝ, 
EXPANDOVANÝ NEBO NEEXPANDOVANÝ LIST ROSTLINY RODU TABÁK, 
NEBO JINÁ JEJÍ ČÁST; LISTY MOHOU BÝT CELÉ, ČÁSTEČN  NEBO ZCELA 
VYŽILOVANÉ, NEBO ZBYTKY Z LIST  NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLINY RODU 
TABÁK, KTERÉ:
1. VZNIKAJÍ P I ZPRACOVÁNÍ T CHTO LIST  NEBO JINÝCH ČÁSTÍ 
ROSTLINY, P I MANIPULACI S T MITO LISTY NEBO JINÝMI ČÁSTMI 
ROSTLINY NEBO P I VÝROB  TABÁKOVÝCH VÝROBK  A
2. NEJSOU UPRAVENY PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOT EBITELI, 
NEBO REKONSTITUOVANÝ TABÁK VYROBENÝ SPOJENÍM JEMN  
ROZDROBENÉHO TABÁKU, TABÁKOVÉHO ZBYTKU NEBO TABÁKOVÉHO 
PRACHU, KTERÝ NENÍ UPRAVEN PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOT EBITELI.

3



Ověřovací doložka převedení dokumentu do digitální podoby

Název celního orgánu provádějícího převod CZ900000 - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

Tento dokument vznikl převedením dokumentu z analogové podoby do podoby digitální podle § 69a, 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Pořadové číslo ověřovací doložky 3930595

Datum vytvoření 9. 12. 2015 10:01:07

Počet listů 3

Zajišťovací prvky

Ověřující osoba 30546 - Veselková Hana, Ing.
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