POKYNY
k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 15a zákona č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Daňové přiznání se podává do 25. dne po skončení zdaňovacího období podle § 18 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“). Daňové přiznání se vyplňuje za všechny spotřební daně dohromady.
Titulní strana
Daňové přiznání:
řádné
§ 18 odst. 1 zákona o SPD
dodatečné § 18 odst. 3 zákona o SPD a § 141 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „DŘ“)
opravné
může daňový subjekt podat v době, kdy dosud neuplynula zákonem stanovená lhůta pro podání daňového přiznání
dle § 138 odst. 1 DŘ.
Prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údajů podepisuje daňový subjekt, v případě, že má zákonného, ustanoveného nebo
zvoleného zástupce, podepisuje prohlášení tento zástupce. Pokyn k vyplňování údajů o zástupci je zveřejněn na webových stránkách
Celní správy České republiky na adrese http://www.celnisprava.cz. Není-li v řádku uveden číselný údaj, pak je posouzen, jako kdyby
se plnění neuskutečnilo. Ve vysvětlivkách se pro označení sloupce používá zkratka „Sl.“, pro označení řádku „ř.“
.
Dodatečné daňové přiznání
Dodatečné přiznání se předkládá samostatně pouze za jedno zdaňovací období do konce měsíce následujícího po zjištění důvodu
pro podání § 141 odst. 1 DŘ. Plátce je povinen předložit dodatečné přiznání, zjistí-li, že jeho daň má být vyšší. Plátce je oprávněn
za podmínek stanovených v § 141 odst. 2 a 3 DŘ podat dodatečné přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, nebo podle
§ 141 odst. 4 DŘ dodatečné přiznání, kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje dříve tvrzené (v těchto dvou případech
uvede v příloze důvody pro jeho podání podle § 141 odst. 5 DŘ). Dodatečné přiznání se podává na shodném tiskopise jako řádné
přiznání, na jehož první straně se označí jako dodatečné a uvede se den, kdy byly zjištěny skutečnosti zakládající povinnost nebo
možnost podat dodatečné přiznání. V dodatečném přiznání se uvádí pouze rozdíly od údajů, ze kterých byla stanovena poslední
známá daň příslušného zdaňovacího období.
Opravné daňové přiznání
Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání může daňový subjekt nahradit daňové přiznání, které již podal, opravným
daňovým přiznáním (zaškrtne „řádné“ a zároveň „opravné“). V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání
a k předchozímu daňovému přiznání se nepřihlíží. Takto lze nahradit i dodatečná daňová přiznání (zaškrtne „dodatečné“ a zároveň
„opravné“) nebo již podaná opravná přiznání (§ 138 DŘ).
ODDÍL I.
Vyčíslení nároku na vrácení spotřební daně uplatněného ozbrojenými silami z minerálních olejů, které jsou uvedeny v § 45 odst. 1
písm. a) a b) nebo § 45 odst. 2 písm. c) až e) a j) zákona o SPD.
V následující tabulce je uveden přehled minerálních olejů, u kterých je uplatňován nárok na vrácení daně ozbrojenými silami
bez ohledu na čerpání hodnotového limitu 500 000 Kč.
Druh PHM

Kód Kombinované nomenklatury

Běžné obchodní názvy

Letecké benzíny

2710 11 31 a 2710 11 70

BL XXX, AVGAS 110L

Motorové benzíny

2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49

Normal 91, Natural 95, Natural 98

Letecký petrolej

2710 19 21

JET A1

Motorová nafta

2710 19 41

Diesel

Směsná nafta

3824 90 99

Eko-Diesel

Sl. 1

Sl. 2

vyplní se množství jednotlivých druhů nakoupených pohonných hmot v 1000 l zaokrouhlené na dvě desetinná místa
uvede se sazba daně uvedená na daňovém dokladu nebo dokladu o prodeji podle § 5 zákona o SPD, sazby daně platné
od 1. 1. 2010 – 1. 1. 2016 jsou uvedeny v následující tabulce
Letecké a motorové benzíny

12 840 Kč / 1000 litrů

Letecký petrolej a motorová nafta

10 950 Kč / 1000 litrů

Směsná nafta

7 665 / 1000 litrů – 9 265 / 1000 litrů

Sl. 3

Sl. 4

uvede se nárokovaná částka daně za jednotlivé druhy pohonných hmot, celková částka a celková částka zaokrouhlená
na celé koruny nahoru
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ODDÍL II.
Vyčíslení nároku na vrácení daně z vybraných výrobků, u kterých je uplatňován hodnotový limit.

Sl. 2

vyplní se částky uplatňovaných nároků na vrácení daně za jednotlivé skupiny vybraných výrobků, celková částka a celková
částka zaokrouhlená na celé koruny nahoru;
jedná se o nároky na vrácení daně, které se započítávají do čerpání limitu 500 000 Kč pro ozbrojené síly;
do řádku 11 „Minerální oleje“ se jedná o částku daně z minerálních olejů jiných, než jsou minerální oleje, pro které se
vypočítává nárok v Oddíle I

Sl. 4

vyplní se částky uplatňovaných nároků na vrácení daně za jednotlivé skupiny vybraných výrobků, celková částka a celková
částka zaokrouhlená na celé koruny nahoru;
jedná se o nároky na vrácení daně, které se započítávají do čerpání limitu 100 000 Kč pro civilní zaměstnance;
do řádku 11 „Minerální oleje“ se jedná o částku daně z jakéhokoliv minerálního oleje

ODDÍL III.
Sdělení výše daně připadající na vybrané výrobky osvobozené od daně podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo d) zákona o SPD dopravené
z jiného členského státu nebo dovezené ozbrojeným silám nebo civilním zaměstnancům doprovázejícím ozbrojené síly vysílajícího
státu za zdaňovací období, které se zahrnuje do hodnotového limitu

Sl. 2

vyplní se částky daně, které by připadaly na dopravené nebo dovezené jednotlivé skupiny vybraných výrobků, celková
částka a celková částka zaokrouhlená na celé koruny nahoru;
jedná se o částky, které se započítávají do čerpání limitu 500 000 Kč pro ozbrojené síly podle § 15a odst. 4 zákona o SPD;
do řádku 21 „Minerální oleje“ se jedná o částku daně, která by připadala na minerální oleje jiné, než jsou minerální oleje,
pro které se vypočítává nárok v Oddíle I

Sl. 4

vyplní se částky daně, které by připadaly na dopravené nebo dovezené jednotlivé skupiny vybraných výrobků, celková
částka a celková částka zaokrouhlená na celé koruny nahoru;
jedná se o částky, které se započítávají do čerpání limitu 100 000 Kč pro civilní zaměstnance podle § 15a odst. 4 zákona
o SPD;
do řádku 21 „Minerální oleje“ se jedná o částku daně z jakéhokoliv minerálního oleje

ODDÍL IV.
Celková výše uplatněného nároku na vrácení daně.
ř. 1

ve sloupci 2 se vyplní částka uplatňovaného nárok na vrácení daně, která je uvedena v Oddíle I. řádek 7;
ve sloupci 3 se vyplní částka uplatňovaného nárok na vrácení daně, která je uvedena v Oddíle II. řádek 17, sloupec 2;
ve sloupci 4 se vyplní celková částka – součet částek ze sloupce 2 a 3

ř. 3

ve sloupci 3 se vyplní částka uplatňovaného nárok na vrácení daně, která je uvedena v Oddíle II. řádek 17, sloupec 4;
ve sloupci 4 se uvede stejná částka, která je uvedená v sloupci 3

ř. 5

uvede se celková částka ze součtu částek z řádku 1 a řádku 3;
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