POKYNY
k daňovému přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle
§ 56a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Daňové přiznání ke spotřební dani podává plátce daně (§ 4 zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o SPD“)).
Titulní strana
Celnímu úřadu pro doplní se zbývající část oﬁciálního názvu místně příslušného celního úřadu (např. hlavní město Prahu,
Jihočeský kraj, apod.).
Daňové přiznání:
řádné
§ 56a odst. 8 zákona o SPD,
dodatečné § 56a odst. 9 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 https://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 daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze
podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné
daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.
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 daňového řádu).
Tabulka pro výpočet nároku na vrácení spotřební daně
Pod pojmem „ostatní benzíny“ se rozumí minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. a) zákona o SPD zařazené do položek KN 2710
12 11, 2710 12 15, 2710 12 21, 2710 12 25 a 2710 12 90.
V jednotlivých sloupcích plátce vyplňuje:

Sl. 2

Uvede se číselné označení ostatních benzínů. V případě nároku na vrácení daně, uplatňovaného z ostatních benzínů
v těchto pokynech neuvedených, se použije číselné označení vybraných výrobků platné v den jejich dovozu nebo uvedení
do volného daňového oběhu. Stejný postup se použije i v případě podání dodatečného daňového přiznání.

Sl. 3

Uvádí se účel použití ostatního benzínu s výjimkou ostatních benzínů použitých pro prodej, pohon motorů, výrobu tepla
nebo výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2 zákona o SPD.

Sl. 4

Uvádí se spotřeba ostatního benzínu v měsíci, kterého se daňové přiznání týká. Spotřeba se uvádí v 1000 litrech,
zaokrouhleno na tři desetinná místa.

Sl. 5

Uvádí se sazba spotřební daně ostatního benzínu platná v den uvedení do volného daňového oběhu.

Sl. 6

Částka daně se vypočítá vynásobením sloupce 4 sloupcem 5. V případě dodatečného daňového přiznání na snížení
uplatňovaného nároku na vrácení daně z ostatních benzínu se uvede částka v záporné hodnotě. Daň se zaokrouhluje
na celé koruny nahoru.

Řádek „Celkem“ je součtem jednotlivých řádků. Vyplňuje se jen ve sloupcích 4 a 6.
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Údaje, které se nevejdou do předepsaných políček, lze uvést ve stejné struktuře na samostatném listu.
V případě potřeby je číselné označení ostatních benzínů možno získat u místně příslušného správce daně.
Příloha DAP
Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evidenci o nákupu a spotřebě vedenou kupujícím. V případě, kdy
právnické a fyzické osoby použijí pro jiné účely, než je prodej, pohon motorů, výroba tepla nebo výroba směsí uvedených v § 45 odst. 2
zákona o SPD (ostatní benzíny), které samy vyrobily, prokazuje se nárok na vrácení daně interním dokladem. V tabulce se vyplní počet
jednotlivých příloh.
Číselné označení ostatních benzínů
Číslo
výrobku

Základ
daně

Sazba
daně

Popis vybraného výrobku podle zákona o SPD

272002

1000 l

12 840

benziny podle § 45 odst. 1 písm. a): ostatní benziny uvedené pod kódy nomenklatury 2710 12 11,
2710 12 15 a 2710 12 90 s obsahem olova do 0,013 g/l včetně

272004

1000 l

12 840

benziny podle § 45 odst. 1 písm. a): ostatní benziny uvedené pod kódy nomenklatury 2710 12 21
a 2710 12 25 s obsahem olova do 0,013 g/l včetně

272012

1000 l

13 710

benziny podle § 45 odst. 1 písm. a): ostatní benziny uvedené pod kódy nomenklatury 2710 12 11,
2710 12 15 a 2710 12 90 s obsahem olova nad 0,013 g/l

272014

1000 l

13 710

benziny podle § 45 odst. 1 písm. a): ostatní benziny uvedené pod kódy nomenklatury 2710 12 21
a 2710 12 25 s obsahem olova nad 0,013 g/l
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