
P Ř I Z N Á N Í
   k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 15a zákona 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, 
pro ozbrojené síly cizích států

 za zdaňovací období: měsíc                             rok                     

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Údaje v daňovém přiznání se uvedou zaokrouhlené na celé koruny.

otisk podacího razítka celního úřadu

Celnímu úřadu pro

hlavní město Prahu

Důvody pro podání dodatečného
daňového přiznání zjištěny dne

1

Číslo subjektu

Ozbrojené síly cizích států: Vojenský orgán ozbrojených sil vysílajícího státu

Adresa na území České republiky
a) obec b) PSČ  

c) ulice (nebo část obce)  d) číslo popisné / orientační

 

25 3202 MFin 3202 – vzor č. 5

*) Nepovinný údaj

dodatečnéřádné opravné

Počet příloh / listů /

Přiznání sestavil  Telefon*)

Datum Otisk razítka
Vlastnoruční podpis 

daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu

Osoba oprávněná k podpisu za vojenský orgán ozbrojených sil vysílajícího státu

Osobní jméno a příjmení

Funkce



2

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

Druh minerálního oleje
Spotřební daň

množství v 1 000 l sazba daně v Kč/1 000 l nárok na vrácení daně v Kč záznam CÚ

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5

ř. 1 Letecké benziny

ř. 2 Motorové benziny

ř. 3 Letecký petrolej

ř. 4 Motorová nafta

ř. 5 Směsná nafta

ř. 6 CELKEM

ř. 7
CELKEM

zaokrouhleno na celé Kč
nahoru

Vybrané výrobky
Vypočtená částka daně

Ozbrojené síly Celní úřad Civilní zaměstnanci Celní úřad

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5

ř. 11 Minerální oleje

ř. 12 Líh

ř. 13 Pivo

ř. 14 Víno a meziprodukty

ř. 15 Tabákové výrobky

ř. 16 Částka celkem

ř. 17
CELKEM

zaokrouhleno na celé Kč
nahoru

Vybrané výrobky
Vypočtená částka daně

Ozbrojené síly Celní úřad Civilní zaměstnanci Celní úřad

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5

ř. 21 Minerální oleje

ř. 22 Líh

ř. 23 Pivo

ř. 24 Víno a meziprodukty

ř. 25 Tabákové výrobky

ř. 26 Částka celkem

ř. 27
CELKEM

zaokrouhleno na celé Kč
nahoru

Oddíl II. – Vyčíslení nároku na vrácení daně z vybraných výrobků, u kterých je uplatňován hodnotový limit

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 doprovázejicím ozbrojené síly vysílajícího státu za 
zdaňovací období, které se zahrnuje do hodnotového limitu



sl. 1
Uplatněný nárok 

ř. 7; sl. 4 z oddílu I.
Uplatněný nárok 

ř. 17; sl. 2 z oddílu II.
K vrácení 

(sl. 2 + sl. 3)

sl. 2 sl. 3 sl. 4

ř. 1 Ozbrojené síly

ř. 2 Celní úřad

Uplatněný nárok
Oddíl I. – neuplatňuje se

Uplatněný nárok
ř. 17; sl 4. Oddílu II.

K vrácení
(sl. 3)

ř. 3 Civilní zaměstnanci

ř. 4 Celní úřad

ř. 5 Částka celkem (Daňový subjekt) (ř. 1 + ř. 3)

ř. 6 Částka celkem (Celní úřad)

Oddíl IV. – Celková výše uplatněného nároku na vrácení daně
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Ministerstvo obrany podává ve smyslu § 15a zákona o SPD daňové přiznání a potvrzuje, že je podáno v souladu s § 15a odst. 5 a 6 zákona o SPD 
osobou k tomu oprávněnou. Příslušnou částku vrácených daní žádá zaslat na účet.

Osobní jméno

Datum

Razítko Podpis

Funkce

Telefon*)

Osoba oprávněná k podpisu za ministerstvo obrany:
Příjmení

*) Nepovinný údaj

Název peněžního ústavu

Bankovní účet ve formátu IBAN (nepovinné)

Předčíslí účtu Kód bankyČíslo účtu Specifi cký symbol


