POKYNY
k daňovému přiznání ke spotřební dani
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“)). Daňové přiznání se podává za každou spotřební daň samostatně (§ 18 odst. 1 zákona o SPD),
tento tiskopis se nepoužije pro spotřební daň z tabákových výrobků. Informace o tom, že daňovému subjektu nevznikla daňová
povinnost se dle § 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), nepodává na
tiskopise daňového přiznání.
Daňové přiznání za zdaňovací období se podává do 25. dne po skončení zdaňovacího období podle § 18 zákona o SPD. Do
daňového přiznání (řádného, dodatečného nebo opravného) za měsíční zdaňovací období nesmí být v tabulce pro výpočet daňové
povinnosti za zdaňovací období uváděny údaje o daňové povinnosti připadající na vybrané výrobky, u nichž vznikla povinnost daň
přiznat a zaplatit nejpozději první nebo následující pracovní den po vzniku této povinnosti.
Daňové přiznání podat ke dni vzniku povinnost daň přiznat a zaplatit se podává v případech stanovených zákonem o SPD
(§ 18 odst. 6 až 8, § 29 odst. 3 zákona o SPD).
Dojde-li ke zániku nebo zrušení povolení k provozování daňového skladu nebo povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně je den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit dle § 9 odst. 3 písm. h) zákona o SPD den zániku nebo zrušení
povolení pro provozování daňového skladu nebo povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně. Pro účely
vyplnění daňového přiznání však uvede subjekt do pole „den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit“ den ukončení inventarizace.
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
§ 18 odst. 1 zákona o SPD
dodatečné
§ 18 odst. 3 zákona o SPD a § 141 odst. 1 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 daňového řádu).
I. ODDÍL
Odesílající daňový sklad a čísla průvodních dokladů se vyplní pouze v případě, že se daňové přiznání podává dle § 18 odst. 6
až 8 zákona o SPD. Pokud se povinnost daň přiznat a zaplatit váže k více daňovým povinnostem vzniklým téhož dne, uvádí se každé
číslo průvodního dokladu samostatně.
V tabulce plátce vyplňuje pouze řádky „a“. Řádky „b“ jsou určeny pro záznamy správce daně. V řádku, ve kterém uvádí plátce
nárok na vrácení daně podle § 14, § 28, § 54, § 78 a § 88 zákona o SPD a mezinárodních smluv, vyplňuje plátce všechny sloupce kladně
a do sl. 8 uvede kód důvodu nároku na vrácení daně. Pokud je I. oddíl tiskopisu nepostačující, uvede plátce daně další položky na
samostatném listu při dodržení formy I. oddílu tiskopisu.
V jednotlivých sloupcích plátce vyplňuje:
Sl. 2 Číselné označení vybraných výrobků – je uvedeno níže. V případech nároku na vrácení daně, uplatňovaného u vybraných
výrobků v těchto pokynech neuvedených, se použije číselné označení těchto vybraných výrobků, platné v den jejich dovozu nebo
v den uvedení do volného daňového oběhu, pokud v tento den současně vznikla daňová povinnost. Stejný postup se použije
i v případě podání dodatečného daňového přiznání za tyto vybrané výrobky.
V případě změny zákona o SPD je aktuální číselné označení vybraných výrobků možno získat u místně příslušného správce daně.
Sl. 3 Měrná jednotka (MJ) je stanovená v § 47, § 69, § 84 a § 95 zákona o SPD.
Sl. 4 Plátce vyplňuje jen tehdy, vznikne-li daňová povinnost nebo nárok na vrácení daně z piva. Uvede se procento extraktu původní
mladiny v celých číslech. Ke zlomkům procent (desetinným místům) extraktu původní mladiny se nepřihlíží.
Sl. 5 Množství se uvádí v měrných jednotkách stanovených v § 47, § 69, § 84 a § 95 zákona o SPD. Údaje se zaokrouhlují na dvě
desetinná místa.
Sl. 6 a 7 Částky daně a nároku na vrácení daně se uvádějí na samostatném řádku zaokrouhlené na celé koruny nahoru. Pokud se za
jednu položku uvádí zároveň daňová povinnost ve sl. 6 daňového přiznání a nárok na vrácení daně ve sl. 7 daňového přiznání,
uvádí se nárok na vrácení daně na samostatném řádku.
Sl. 8 Kód důvodu nároku na vrácení daně podle § 14, § 28, § 54, § 78 a § 88 zákona o SPD a mezinárodních smluv se vyplňuje tehdy,
je-li vyplněn nárok na vrácení daně ve sl. 7.
V případě změny zákona o SPD je aktuální kód důvodu nároku na vrácení možno získat u místně příslušného správce daně.
Kód: „1“ § 14 odst. 1 písm. a) zákona o SPD,
„2“ § 14 odst. 1 písm. b) zákona o SPD,
„3“ § 14 odst. 2 zákona o SPD,
„4“ § 14 odst. 3 zákona v,
„5“ § 14 odst. 4 zákona o SPD,
„7“ § 28 odst. 10 zákona o SPD,
„11“ mezinárodní smlouvy,
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„13“ § 78 odst. 6 zákona o SPD,
„14“ § 88 odst. 4 zákona o SPD,
„15“ § 88 odst. 5 zákona o SPD,
„20“ § 54 odst. 2 písm. a) zákona o SPD,
„21“ § 54 odst. 2 písm. b) zákona o SPD,
„22“ § 54 odst. 2 písm. c) zákona o SPD,
„23“ § 54 odst. 2 písm. d) zákona o SPD,
„24“ § 54 odst. 3 zákona o SPD,
„25“ § 54 odst. 4 zákona o SPD.
II. ODDÍL
ř. 1 a ř. 2 – uvádí se součet z oddílu I ze sl. 6 a 7,
ř. 3 – na tomto řádku se uvádí odvodová povinnost plátce. Pokud je údaj ř. 2 vyšší než údaj ř. 1, uvádí se rozdíl se znaménkem minus
III. ODDÍL
Evidenční údaje
Tyto údaje slouží pouze k evidenci celkové daňové povinnosti za zdaňovací období. Vyplňuje se pouze v případě, kdy bylo ve
zdaňovacím období podáno daňové přiznání podle § 18 odst. 6, 7, 8, § 29 odst. 3 věta poslední nebo § 43p odst. 3 zákona o SPD
(přiznání ke dni), vznikla-li povinnost daňové přiznání podat.
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.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pokud bude subjekt nárokovat vrácení daně ze směsné nafty (§ 45 odst. 2 písm. c) zákona o SPD), které byly zdaněny sazbou
daně platnou do 31. 12. 2015, u nichž mu však nárok na vrácení daně vznikl až po 1. 1. 2016, postupuje při vyplnění daňového přiznání
pro uplatnění nároku na vrácení daně následovně:
1) pro vyplnění sl. 2 se použije tabulka „Číselné označení vybraných výrobků“ z Pokynů, které byly platné do 31. 12. 2015,
2) vybere se příslušné šestimístné číslo výrobku, kterého se nárok na vrácení daně týká,
3) první číslice v šestimístném čísle se zamění za číslici „8“,
4) takto upravený číselný kód se vepíše do příslušného řádku sl. 2.
Postup při uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů pole § 54 odst. 3 zákona o SPD. Vzhledem k tomu, že minerální
olej definovaný v § 45 odst. 2 písm. l) zákona o SPD (Ethanol E85) může obsahovat líh kvasný bezvodý zvláštně denaturovaný nebo
líh bezvodý obecně denaturovaný v proměnlivém množství od 70 do 85 % objemových, musí být plátce schopen množství minerálního
oleje uvedeného do volného daňového oběhu a množství lihu v tomto minerálním oleji obsažené prokázat. V daňovém přiznání pak
uplatní nárok z celkového množství lihu uvedeného v minerálním oleji do volného daňového oběhu za dané zdaňovací období jednou
položkou.
Číselné označení minerálního oleje Ethanol E85 je 271087.
Číselné označení vybraných výrobků
Číslo
výrobku

Základ
daně

Sazba
daně

Popis vybraného výrobku podle zákona o SPD

272001

1 000 l

12 840

benziny podle § 45 odst. 1 písm. a): motorové benziny uvedené pod kódy nomenklatury 2710 12 41,
2710 12 45 a 2710 12 49 s obsahem olova do 0,013 g/l včetně

272002

1 000 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

272003

1 000 l

12 840

benziny podle § 45 odst. 1 písm. a): letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod kódy
nomenklatury 2710 12 31 a 2710 12 70 s obsahem olova do 0,013 g/l včetně

272004

1 000 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

272011

1 000 l

13 710

benziny podle § 45 odst. 1 písm. a): motorové benziny uvedené pod kódy nomenklatury 2710 12 51
a 2710 12 59 s obsahem olova nad 0,013 g/l

272012

1 000 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

272013

1 000 l

13 710

benziny podle § 45 odst. 1 písm. a): letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod kódy
nomenklatury 2710 12 31 a 2710 12 70 s obsahem olova nad 0,013 g/l

272014

1 000 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

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b): střední oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11,
2710 19 15, 2710 19 21, 2710 19 25 a 2710 19 29 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury
2710 20 90, pokud z nich podle metody stanovené ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C předestiluje méně
než 90 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát a při teplotě 250 °C alespoň 65 % objemu těchto
minerálních olejů včetně ztrát – značkované a barvené nebo značkované

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b): střední oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11,
2710 19 15, 2710 19 21, 2710 19 25 a 2710 19 29 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury
2710 20 90, pokud z nich podle metody stanovené ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C předestiluje méně
než 90 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát a při teplotě 250 °C alespoň 65 % objemu těchto
minerálních olejů včetně ztrát – neznačkované a nebarvené a neznačkované

271010

271020

1 000 l

1 000 l

2

271030

1 000 l

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b): těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury
2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15,
2710 20 17, 2710 20 19 – značkované a barvené nebo značkované

271040

1 000 l

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b): těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury
2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15,
2710 20 17, 2710 20 19 – neznačkované a nebarvené a neznačkované

271004

t

472

minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. c): těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury
2710 19 51 až 2710 19 68 a 2710 20 31 až 2710 20 39

271005

1 000 l

660

minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. d): odpadní oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 91
až 2710 99

271101

t

3 933

minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. e): zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro jiné účely uvedené pod
kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19 s výjimkou zkapalněných ropných plynů a zkapalněného
bioplynu uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) a g)

271102

t

0

minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. f): zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla, uvedené pod kódy nomenklatury
2711 12 11 až 2711 19

271103

t

1 290

minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. g): zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené
k použití, nabízené k prodeji nebo používané 1. pro stacionární motory, 2. v souvislosti s provozy
a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo 3. pro
vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání
převážně na veřejných silnicích, uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19

271011

1 000 l

12 840

směsi podle § 45 odst. 2 písm. a): jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v § 45 odst. 1 a § 45
odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným
označením 272001, 272002, 272003 nebo 272004

271012

1 000 l

13 710

směsi podle § 45 odst. 2 písm. a): jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v § 45 odst. 1 a § 45
odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným
označením 272011, 272012, 272013 nebo 272014

271013

1 000 l

10 950

směsi podle § 45 odst. 2 písm. a): jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v § 45 odst. 1 a § 45
odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným
označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040

271014

t

472

směsi podle § 45 odst. 2 písm. a): jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v § 45 odst. 1 a § 45
odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným
označením 271004

271015

1 000 l

660

směsi podle § 45 odst. 2 písm. a): jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v § 45 odst. 1 a § 45
odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným
označením 271005

271111

t

3 933

směsi podle § 45 odst. 2 písm. a): jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v § 45 odst. 1 a § 45
odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným
označením 271101

271112

t

0

směsi podle § 45 odst. 2 písm. a): jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v § 45 odst. 1 a § 45
odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným
označením 271102

271113

t

1 290

směsi podle § 45 odst. 2 písm. a): jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v § 45 odst. 1 a § 45
odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným
označením 271103

12 840

směsi podle § 45 odst. 2 písm. b): směsi minerálních olejů obsahující benzin nebo směsi benzinů
s minerálními oleji uvedenými v § 45 odst. 1 či s látkami, které v § 45 odst. 1 nejsou uvedeny s výjimkou
směsí vzniklých podle ustanovení § 45 odst. 2 písm. d) a písm. e) a směsí používaných pro pohon
dvoutaktních motorů, nejde-li o směs obsahující ostatní benzin; obsahují benzin s obsahem olova
do 0,013 g/l včetně

13 710

směsi podle § 45 odst. 2 písm. b): směsi minerálních olejů obsahující benzin nebo směsi benzinů
s minerálními oleji uvedenými v § 45 odst. 1 či s látkami, které v § 45 odst. 1 nejsou uvedeny s výjimkou
směsí vzniklých podle ustanovení § 45 odst. 2 písm. d) a písm. e) a směsí používaných pro pohon
dvoutaktních motorů, nejde-li o směs obsahující ostatní benzin; obsahují benzin s obsahem olova
nad 0,013 g/l

8 515

směsi podle § 45 odst. 2 písm. c): směsi minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b)
určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje splňujícími kritéria
udržitelnosti, přičemž podíl tohoto metylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30 % objemových
všech látek ve směsi obsažených

271021

271022

271037

1 000 l

1 000 l

1 000 l

3

271041

271042

271043

271044

271051

271052

1 000 l

1 000 l

1 000 l

1 000 l

1 000 l

1 000 l

12 840

směsi podle § 45 odst. 2 písm. d): směsi benzinu s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným
nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovaným, které obsahují nejméně 90 % objemových
benzinu a nejvýše 10 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu
kvasného bezvodého obecně denaturovaného, přičemž obsah kyslíku nesmí převýšit hodnotu 3,7 %
hmotnostních, obsahují benzin s obsahem olova do 0,013 g/l včetně

13 710

směsi podle § 45 odst. 2 písm. d): směsi benzinu s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným
nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovaným, které obsahují nejméně 90 % objemových
benzinu a nejvýše 10 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu
kvasného bezvodého obecně denaturovaného, přičemž obsah kyslíku nesmí převýšit hodnotu 3,7 %
hmotnostních, obsahují benzin s obsahem olova nad 0,013 g/l

12 840

směsi podle § 45 odst. 2 písm. e): směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem vyrobeným z lihu kvasného
bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu obecně denaturovaného, které obsahují nejméně 78 %
objemových benzinu a nejvýše 22 % objemových etyl-terciál-butyl-éteru včetně nezreagovaného lihu
při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru, obsahují benzin s obsahem olova do 0,013 g/l včetně

13 710

směsi podle § 45 odst. 2 písm. e): směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem vyrobeným z lihu kvasného
bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu obecně denaturovaného, které obsahují nejméně 78
% objemových benzinu a nejvýše 22 % objemových etyl-terciál-butyl-éteru včetně nezreagovaného
lihu při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru, obsahují benzin s obsahem olova nad 0,013 g/l

12 840

směsi podle § 45 odst. 2 písm. f): jakékoliv směsi určené k použití, nabízené k prodeji nebo
používané pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, které jsou účelem použití rovnocenné některému
minerálnímu oleji uvedenému v § 45 odst. 1, s výjimkou směsí uvedených v § 45 odst. 2 písm. b)
až e) a g) až m); vlastnostmi a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným
označením 272001, 272002, 272003 nebo 272004

13 710

směsi podle § 45 odst. 2 písm. f): jakékoliv směsi určené k použití, nabízené k prodeji nebo
používané pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, které jsou účelem použití rovnocenné některému
minerálnímu oleji uvedenému v § 45 odst. 1, s výjimkou směsí uvedených v § 45 odst. 2 písm. b)
až e) a g) až m); vlastnostmi a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným
označením 272011, 272012, 272013 nebo 272014

271053

1 000 l

10 950

směsi podle § 45 odst. 2 písm. f): jakékoliv směsi určené k použití, nabízené k prodeji nebo
používané pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, které jsou účelem použití rovnocenné některému
minerálnímu oleji uvedenému v § 45 odst. 1, s výjimkou směsí uvedených v § 45 odst. 2 písm. b)
až e) a g) až m); vlastnostmi a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným
označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040

271054

t

472

směsi podle § 45 odst. 2 písm. f): minerální oleje, které svými vlastnostmi a účelem použití se nejvíce
přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271004

271055

1 000 l

660

směsi podle § 45 odst. 2 písm. f): minerální oleje, které svými vlastnostmi a účelem použití se nejvíce
přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271005

271151

t

3 933

směsi podle § 45 odst. 2 písm. f): minerální oleje, které svými vlastnostmi a účelem použití se nejvíce
přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271101

271152

t

0

směsi podle § 45 odst. 2 písm. f): minerální oleje, které svými vlastnostmi a účelem použití se nejvíce
přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271102

271153

t

1 290

směsi podle § 45 odst. 2 písm. f): minerální oleje, které svými vlastnostmi a účelem použití se
nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271103

271061

1 000 l

12 840

směsi podle § 45 odst. 2 písm. g): minerální oleje, které svými vlastnostmi a účelem použití se
nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 272001, 272002, 272003 nebo 272004

271062

1 000 l

13 710

směsi podle § 45 odst. 2 písm. g): minerální oleje, které svými vlastnostmi a účelem použití se
nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 272011, 272012, 272013 nebo 272014

271063

1 000 l

10 950

směsi podle § 45 odst. 2 písm. g): minerální oleje, které svými vlastnostmi a účelem použití se
nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040

271064

t

472

směsi podle § 45 odst. 2 písm. g): minerální oleje, které svými vlastnostmi a účelem použití se nejvíce
přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271004

271065

1 000 l

660

směsi podle § 45 odst. 2 písm. g): minerální oleje, které svými vlastnostmi a účelem použití se nejvíce
přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271005

12 840

směsi benzinu podle § 45 odst. 2 písm. h): směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem vyrobeným
z lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně
denaturovaného a s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným
bezvodým obecně denaturovaným současně tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 3,7 %
hmotnostních, které obsahují nejméně 78 % objemových benzinu a nejvýše 22 % objemových směsi
etyl-terciál-butyl-éteru včetně nezreagovaného lihu při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru a lihu bezvodého
zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného; s obsahem olova
do 0,013 g/l včetně

271081

1 000 l

4

271082

1 000 l

13 710

směsi benzinu podle § 45 odst. 2 písm. h): směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem vyrobeným
z lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně
denaturovaného a s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným
bezvodým obecně denaturovaným současně tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 3,7 %
hmotnostních, které obsahují nejméně 78 % objemových benzinu a nejvýše 22 % objemových směsi
etyl-terciál-butyl-éteru včetně nezreagovaného lihu při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru a lihu bezvodého
zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného; s obsahem olova
nad 0,013 g/l

271083

1 000 l

12 840

směsi benzinu podle § 45 odst. 2 písm. i): směsi benzinu a dalších kyslíkatých složek biologického
původu tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 3,7 % hmotnostních; podíl benzinu v této směsi
musí činit nejméně 78 % objemových; s obsahem olova do 0,013 g/l včetně

271084

1 000 l

13 710

směsi benzinu podle § 45 odst. 2 písm. i): směsi benzinu a dalších kyslíkatých složek biologického
původu tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 3,7 % hmotnostních; podíl benzinu v této směsi
musí činit nejméně 78 % objemových; s obsahem olova nad 0,013 g/l

10 950

směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. j): směsi minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1
písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery mastných kyselin, přičemž podíl
metylesterů mastných kyselin nesmí činit více než 7 % objemových všech látek ve směsi obsažených
- neznačkované a nebarvené

10 950

směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. j): směsi minerálních olejů uvedených v § 45 odst.
1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery mastných kyselin, přičemž
podíl metylesterů mastných kyselin nesmí činit více než 7 % objemových všech látek ve směsi
obsažených – značkované a barvené

10 950

směsi těžkých plynových olejů s vodou podle § 45 odst. 2 písm. k), které obsahují 9 až 15 %
hmotnostních vody určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů; vlastnostmi
a účelem použití se přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020,
271030 nebo 271040

271085

271089

271086

1 000 l

1 000 l

1 000 l

271087

1 000 l

12 840

směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. l): směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým
zvláštně denaturovaným splňujícím kritéria udržitelnosti nebo lihem kvasným bezvodým obecně
denaturovaným splňujícím kritéria udržitelnosti, neuvedené v § 45 odst. 2 písm. m), které obsahují
nejméně 70 % a nejvýše 85 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného
splňujícího kritéria udržitelnosti nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného splňujícího
kritéria udržitelnosti a které jsou účelem použití rovnocenné minerálním olejům uvedeným v § 45
odst. 1 písm. a) a odpovídají příslušné technické normě, určené k použití, nabízené k prodeji nebo
používané pro pohon motorů

220787

1 000 l

10 970

líh 2207 obsažený ve výrobku 271087 Ethanol E85 splňující kritéria udržitelnosti biopaliv – pouze
pro účely uplatnění nároku na vrácení daně podle § 54 odst. 3

10 950

směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. m): směsi minerálních olejů s lihem kvasným
bezvodým zvláštně denaturovaným splňujícím kritéria udržitelnosti neuvedené v § 45 odst. 2
písm. d), e), i) nebo l), které obsahují nejvýše 95 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně
denaturovaného splňujícího kritéria udržitelnosti a které jsou účelem použití rovnocenné minerálním
olejům uvedeným v § 45 odst. 1 písm. b) a odpovídají příslušné technické normě, určené k použití,
nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů

271088

1 000 l

271091

1 000 l

10 950

směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. n): směsi těžkých topných olejů uvedených v § 45
odst. 1 písm. c) s minerálními oleji uvedenými v § 45 odst. 2 písm. a) až m) nebo minerálními oleji
uvedenými v § 45 odst. 1 písm. b), určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon
motorů

271092

1 000 l

10 950

směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. o): směsi minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1
písm. b) s hydrogenovanými rostlinnými oleji splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl těchto
hydrogenovaných olejů musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených

271093

1 000 l

3 285

směsi minerálních olejů podle § 45 odst. 2 písm. o): pouze pro účely uplatnění nároku na vrácení
daně podle § 54 odst. 4

12 840

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518,
pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45
odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným
označením 272001, 272002, 272003 nebo 272004

13 710

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518,
pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45
odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným
označením 272011, 272012, 272013 nebo 272014

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518,
pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45
odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným
označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040

472

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518,
pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45
odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným
označením 271004

150701

150702

150703

150704

1 000 l

1 000 l

1 000 l

t

5

150705

1 000 l

660

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518,
pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45
odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným
označením 271005

150708

1 000 l

1 610

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518,
pokud jsou určeny pro pohon motorů a splňují kritéria udržitelnosti biopaliv, jiné než minerální oleje
uvedené pod číselným označením 150701 až 150704

270701

1 000 l

12 840

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2707, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272001, 272002, 272003 nebo 272004

270702

1 000 l

13 710

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2707, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272011, 272012, 272013 nebo 272014

270703

1 000 l

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2707, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271010, 271020, 271030 nebo 271040

270704

t

472

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2707, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271004

270705

1 000 l

660

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2707, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271005

270706

t

3 933

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2707, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271101

270707

t

0

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2707, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271102

270708

t

1 290

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2707, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271103

270901

1 000 l

12 840

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2709, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272001, 272002, 272003 nebo 272004

270902

1 000 l

13 710

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2709, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272011, 272012, 272013 nebo 272014

270903

1 000 l

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2709, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271010, 271020, 271030 nebo 271040

270904

t

472

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2709, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271004

270905

1 000 l

660

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2709, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271005

270906

t

3 933

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2709, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271101

270907

t

0

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2709, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271102

270908

t

1 290

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2709, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271103

12 840

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71 až
2710 19 99 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, které nejsou předmětem
daně podle § 45 odst. 1 písm. b), které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům
uvedeným pod číselným označením 272001, 272002, 272003 nebo 272004

13 710

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71 až
2710 19 99 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, které nejsou předmětem
daně podle § 45 odst. 1 písm. b), které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům
uvedeným pod číselným označením 272011, 272012, 272013 nebo 272014

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71 až
2710 19 99 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, které nejsou předmětem
daně podle § 45 odst. 1 písm. b), které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům
uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040

472

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71 až
2710 19 99 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, které nejsou předmětem
daně podle § 45 odst. 1 písm. b), které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům
uvedeným pod číselným označením 271004

271071

271072

271073

271074

1 000 l

1 000 l

1 000 l

t

6

271075

1 000 l

660

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71 až
2710 19 99 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, které nejsou předmětem
daně podle § 45 odst. 1 písm. b), které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům
uvedeným pod číselným označením 271005

277001

1 000 l

12 840

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2714 a 2715,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272001, 272002, 272003 nebo 272004

277002

1 000 l

13 710

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2714 a 2715,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272011, 272012, 272013 nebo 272014

277003

1 000 l

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2714 a 2715,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271010, 271020, 271030 nebo 271040

277004

t

472

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2714 a 2715,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271004

277005

1 000 l

660

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2714 a 2715,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271005

277006

t

3 933

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2714 a 2715,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271101

277007

t

0

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2714 a 2715,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271102

277008

t

1 290

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2714 a 2715,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271103

290101

1 000 l

12 840

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2901, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272001, 272002, 272003 nebo 272004

290102

1 000 l

13 710

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2901, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272011, 272012, 272013 nebo 272014

290103

1 000 l

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2901, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271010, 271020, 271030 nebo 271040

290104

t

472

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2901, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271004

290105

1 000 l

660

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2901, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271005

290106

t

3 933

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2901, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271101

290107

t

0

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2901, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271102

290108

t

1 290

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2901, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271103

290201

1 000 l

12 840

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2902, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272001, 272002, 272003 nebo 272004

290202

1 000 l

13 710

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2902, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272011, 272012, 272013 nebo 272014

290203

1 000 l

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2902, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271010, 271020, 271030 nebo 271040

290204

t

472

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2902, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271004

290205

1 000 l

660

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2902, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271005

290206

t

3 933

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2902, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271101

7

290207

t

0

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2902, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271102

290208

t

1 290

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2902, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271103

12 840

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2905 11 00,
které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272001, 272002, 272003 nebo 272004

13 710

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2905 11 00,
které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272011, 272012, 272013 nebo 272014

290501

290502

1 000 l

1 000 l

290503

1 000 l

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2905 11 00,
které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271010, 271020, 271030 nebo 271040

290504

t

472

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2905 11 00, které
nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271004

290505

1 000 l

660

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2905 11 00, které
nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271005

340301

1 000 l

12 840

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 3403, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272001, 272002, 272003 nebo 272004

340302

1 000 l

13 710

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 3403, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272011, 272012, 272013 nebo 272014

340303

1 000 l

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 3403, které
se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271010, 271020, 271030 nebo 271040

340304

t

472

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 3403, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271004

340305

1 000 l

660

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 3403, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271005

340306

t

3 933

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 3403, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271101

340307

t

0

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 3403, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271102

340308

t

1 290

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 3403, které se
vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271103

380001

1 000 l

12 840

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3811 a 3817,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272001, 272002, 272003 nebo 272004

380002

1 000 l

13 710

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3811 a 3817,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
272011, 272012, 272013 nebo 272014

380003

1 000 l

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3811 a 3817,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271010, 271020, 271030 nebo 271040

380004

t

472

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3811 a 3817,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271004

380005

1 000 l

660

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3811 a 3817,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271005

380006

t

3 933

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3811 a 3817,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271101

380007

t

0

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3811 a 3817,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271102

8

380008

382401

382402

t

1 000 l

t

1 290

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3811 a 3817,
které se vlastnostmi a účelem použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením
271103

10 950

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3824 99 86, 3824
99 92 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných
rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty), 3824 99 93, 3824 99 96 (bez antikorozních
přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel
pro laky a podobné produkty), 3826 00 10 a 3826 00 90, pokud jsou určeny pro pohon motorů,
pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2, které se vlastnostmi a účelem
použití přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271010, 271020, 271030
nebo 271040

472

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3824 99 86, 3824
99 92 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných
rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty), 3824 99 93, 3824 99 96 (bez antikorozních
přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel
pro laky a podobné produkty), 3826 00 10 a 3826 00 90, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro
výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití
přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271004

382403

1 000 l

660

minerální oleje podle § 45 odst. 3: minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3824 99 86, 3824
99 92 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných
rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty), 3824 99 93, 3824 99 96 (bez antikorozních
přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel
pro laky a podobné produkty), 3826 00 10 a 3826 00 90, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro
výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2, které se vlastnostmi a účelem použití
přibližují minerálním olejům uvedeným pod číselným označením 271005

382408

1 000 l

2 190

minerální oleje podle § 45 odst. 3: metylestery mastných kyselin, pokud jsou určeny pro pohon motorů
a splňují kritéria udržitelnosti biopaliv, jiné než minerální oleje uvedené pod číselným označením
382401 až 382403

12 840

výrobky podle § 45 odst. 5: výrobky, které nejsou uvedeny v § 45 odst. 1 až odst. 3 a vlastnostmi
a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 272001, 272002,
272003 nebo 272004, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů.
Nevztahuje se na výrobky, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů
a předmětem daně z pevných paliv.

13 710

výrobky podle § 45 odst. 5: výrobky, které nejsou uvedeny v § 45 odst. 1 až odst. 3 a vlastnostmi
a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 272011, 272012,
272013 nebo 272014, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů.
Nevztahuje se na výrobky, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů
a předmětem daně z pevných paliv.

275001

275002

1 000 l

1 000 l

275003

1 000 l

10 950

výrobky podle § 45 odst. 5: výrobky, které nejsou uvedeny v § 45 odst. 1 až odst. 3 a vlastnostmi
a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271010, 271020,
271030 nebo 271040, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů.
Nevztahuje se na výrobky, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů
a předmětem daně z pevných paliv.

275004

t

472

výrobky podle § 45 odst. 5: výrobky, které nejsou uvedeny v § 45 odst. 1 až odst. 3 a vlastnostmi
a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271004, určené
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů. Nevztahuje se na výrobky, které jsou
předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a předmětem daně z pevných paliv.

660

výrobky podle § 45 odst. 5: výrobky, které nejsou uvedeny v § 45 odst. 1 až odst. 3 a vlastnostmi
a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271005, určené
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů. Nevztahuje se na výrobky, které jsou
předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a předmětem daně z pevných paliv.

275005

1 000 l

275101

t

3933

výrobky podle § 45 odst. 5: výrobky, které nejsou uvedeny v § 45 odst. 1 až odst. 3 a vlastnostmi
a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271101, určené
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů. Nevztahuje se na výrobky, které jsou
předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a předmětem daně z pevných paliv.

275103

t

1290

výrobky podle § 45 odst. 5: výrobky, které nejsou uvedeny v § 45 odst. 1 až odst. 3 a vlastnostmi
a účelem použití se nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271103, určené
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů. Nevztahuje se na výrobky, které jsou
předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a předmětem daně z pevných paliv.

12 840

výrobky podle § 45 odst. 6: všechny výrobky, uvedené pod kódem nomenklatury 2701 až 2715,
s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů
a předmětem daně z pevných paliv, a s výjimkou minerálních olejů podle § 45 odst. 1 a 3, určené
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla; vlastnostmi a účelem použití se
nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 272001, 272002, 272003 nebo 272004

13 710

výrobky podle § 45 odst. 6: všechny výrobky, uvedené pod kódem nomenklatury 2701 až 2715,
s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů
a předmětem daně z pevných paliv, a s výjimkou minerálních olejů podle § 45 odst. 1 a 3, určené
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla; vlastnostmi a účelem použití se
nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 272011, 272012, 272013 nebo 272014

276191

276192

1 000 l

1 000 l

9

276193

276194

276195

276197

278001

278002

278003

278004

1 000 l

t

1 000 l

t

1 000 l

1 000 l

1 000 l

t

10 950

výrobky podle § 45 odst. 6: všechny výrobky, uvedené pod kódem nomenklatury 2701 až 2715,
s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů
a předmětem daně z pevných paliv, a s výjimkou minerálních olejů podle § 45 odst. 1 a 3, určené
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla; vlastnostmi a účelem použití se
nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo 271040

472

výrobky podle § 45 odst. 6: všechny výrobky, uvedené pod kódem nomenklatury 2701 až 2715,
s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů
a předmětem daně z pevných paliv, a s výjimkou minerálních olejů podle § 45 odst. 1 a 3, určené
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla; vlastnostmi a účelem použití se
nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271004

660

výrobky podle § 45 odst. 6: všechny výrobky, uvedené pod kódem nomenklatury 2701 až 2715,
s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů
a předmětem daně z pevných paliv, a s výjimkou minerálních olejů podle § 45 odst. 1 a 3, určené
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla; vlastnostmi a účelem použití se
nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271005

0

výrobky podle § 45 odst. 6: všechny výrobky, uvedené pod kódem nomenklatury 2701 až 2715,
s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů
a předmětem daně z pevných paliv, a s výjimkou minerálních olejů podle § 45 odst. 1 a 3, určené
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla; vlastnostmi a účelem použití se
nejvíce přibližují minerálním olejům pod číselným označením 271102

12 840

výrobky podle § 45 odst. 7: určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo
plnidlo (aditiv) do minerálních olejů určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro
pohon motorů, s výjimkou výrobků, které absorbují vodu z minerálních olejů v nádržích a palivových
systémech; jsou určeny pro minerální oleje pod číselným označením 272001, 272002, 272003 nebo
272004

13 710

výrobky podle § 45 odst. 7: určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo
plnidlo (aditiv) do minerálních olejů určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro
pohon motorů s výjimkou výrobků, které absorbují vodu z minerálních olejů v nádržích a palivových
systémech; jsou určeny pro minerální oleje pod číselným označením 272011, 272012, 272013 nebo
272014

10 950

výrobky podle § 45 odst. 7: určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo
plnidlo (aditiv) do minerálních olejů určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro
pohon motorů, s výjimkou výrobků, které absorbují vodu z minerálních olejů v nádržích a palivových
systémech; jsou určeny pro minerální oleje pod číselným označením 271010, 271020, 271030 nebo
271040

472

výrobky podle § 45 odst. 7: určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo
plnidlo (aditiv) do minerálních olejů určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro
pohon motorů s výjimkou výrobků, které absorbují vodu z minerálních olejů v nádržích a palivových
systémech; jsou určeny pro minerální oleje pod číselným označením 271004
výrobky podle § 45 odst. 7: určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo
plnidlo (aditiv) do minerálních olejů určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro
pohon motorů s výjimkou výrobků, které absorbují vodu z minerálních olejů v nádržích a palivových
systémech; jsou určeny pro minerální oleje pod číselným označením 271005

278005

1 000 l

660

220710

hl
etanolu

28 500

líh podle § 67 odst. 1 obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207

220730

hl
etanolu

28 500

líh podle § 67 odst. 2 obsažený ve výrobcích uvedených pod kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206,
pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 22 % objemových etanolu

220731

hl
etanolu

28 500

líh podle § 67 odst. 1 obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury, pokud
celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 1,2 % objemových etanolu

220810

hl
etanolu

28 500

líh podle § 67 odst. 1 obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208, s výjimkou
destilátů ovocných z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno
výrobní období podle zákona o lihu

220820

hl
etanolu

14 300

líh podle § 67 odst. 1 obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení v množství do 30 l
etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu

220301

hl

16,00

pivo podle § 81 odst. 1 písm. a): výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více
než 0,5 % objemových alkoholu – výroba do 10 000 hl včetně ročně

220302

hl

19,20

pivo podle § 81 odst. 1 písm. a): výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více
než 0,5 % objemových alkoholu – výroba více než 10 000 hl do 50 000 hl včetně ročně

220303

hl

22,40

pivo podle § 81 odst. 1 písm. a): výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více
než 0,5 % objemových alkoholu – výroba více než 50 000 hl do 100 000 hl včetně ročně

220304

hl

25,60

pivo podle § 81 odst. 1 písm. a): výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více
než 0,5 % objemových alkoholu – výroba více než 100 000 hl do 150 000 hl včetně ročně

10

220305

hl

28,80

pivo podle § 81 odst. 1 písm. a): výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více
než 0,5 % objemových alkoholu – výroba více než 150 000 hl do 200 000 včetně ročně

220306

hl

32,00

pivo podle § 81 odst. 1 písm. a): výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více
než 0,5 % objemových alkoholu - výroba nad 200 000 hl ročně, základní sazba

220351

hl

3,20

pivo § 81 odst. 1 písm. a) změna výtoče o jednu velikostní skupinu podle výroby v hl ročně – dle
§ 88 odst. 5 nebo 4

220352

hl

6,40

pivo § 81 odst. 1 písm. a) změna výtoče o dvě velikostní skupiny podle výroby v hl ročně – dle
§ 88 odst. 5 nebo 4

220353

hl

9,60

pivo § 81 odst. 1 písm. a) změna výtoče o tři velikostní skupiny podle výroby v hl ročně – dle § 88
odst. 5 nebo 4

220354

hl

12,80

pivo § 81 odst. 1 písm. a) změna výtoče o čtyři velikostní skupiny podle výroby v hl ročně – dle
§ 88 odst. 5 nebo 4

220355

hl

16,00

pivo § 81 odst. 1 písm. a) změna výtoče o pět velikostních skupin podle výroby v hl ročně – dle
§ 88 odst. 5 nebo 4

220601

hl

16,00

pivo podle § 81 odst. 1 písm. b): směsi výrobku uvedeného v § 81 odst. 1 písm. a) s nealkoholickými
nápoji uvedené pod kódem nomenklatury 2206, obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu –
výroba do 10 000 hl včetně ročně

220602

hl

19,20

pivo podle § 81 odst. 1 písm. b): směsi výrobku uvedeného v § 81 odst. 1 písm. a) s nealkoholickými
nápoji uvedené pod kódem nomenklatury 2206, obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu –
výroba více než 10 000 hl do 50 000 hl včetně ročně

220603

hl

22,40

pivo podle § 81 odst. 1 písm. b): směsi výrobku uvedeného v § 81 odst. 1 písm. a) s nealkoholickými
nápoji uvedené pod kódem nomenklatury 2206, obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu –
výroba více než 50 000 hl do 100 000 hl včetně ročně

220604

hl

25,60

pivo podle § 81 odst. 1 písm. b): směsi výrobku uvedeného v § 81 odst. 1 písm. a) s nealkoholickými
nápoji uvedené pod kódem nomenklatury 2206, obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu –
výroba více než 100 000 hl do 150 000 hl včetně ročně

220605

hl

28,80

pivo podle § 81 odst. 1 písm. b): směsi výrobku uvedeného v § 81 odst. 1 písm. a) s nealkoholickými
nápoji uvedené pod kódem nomenklatury 2206, obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu –
výroba více než 150 000 hl do 200 000 hl včetně ročně

220606

hl

32,00

pivo podle § 81 odst. 1 písm. b): směsi výrobku uvedeného v § 81 odst. 1 písm. a) s nealkoholickými
nápoji uvedené pod kódem nomenklatury 2206, obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu –
výroba nad 200 000 hl ročně, základní sazba

220651

hl

3,20

pivo § 81 odst. 1 písm. b) změna výtoče o jednu velikostní skupinu podle výroby v hl ročně – dle § 88
odst. 5 nebo 4

220652

hl

6,40

pivo § 81 odst. 1 písm. b) změna výtoče o dvě velikostní skupiny podle výroby v hl ročně – dle § 88
odst. 5 nebo 4

220653

hl

9,60

pivo § 81 odst. 1 písm. b) změna výtoče o tři velikostní skupiny podle výroby v hl ročně – dle § 88
odst. 5 nebo 4

220654

hl

12,80

pivo § 81 odst. 1 písm. b) změna výtoče o čtyři velikostní skupiny podle výroby v hl ročně – dle § 88
odst. 5 nebo 4

220655

hl

16,00

pivo § 81 odst. 1 písm. b) změna výtoče o pět velikostních skupin podle výroby v hl ročně – dle § 88
odst. 5 nebo 4

220421

hl

2 340

meziprodukty podle § 93 odst. 4: výrobky, které jsou uvedené pod kódem nomenklatury 2204,
2205 a 2206, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 22 %
objemových, které nejsou šumivým ani tichým vínem, nebo nepodléhají dani z piva

2 340

šumivá vína podle § 93 odst. 2 písm. a): výrobky plněné do lahví s hřibovitou zátkou pro šumivé víno,
která je upevněná zvláštním úchytným zařízením, nebo které při uzavřeném obsahu při 20 °C mají
přetlak 3 bary a více, který lze odvodit z přítomnosti rozpuštěného oxidu uhličitého – kód nomenklatury
2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových,
ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažen v hotovém výrobku, plně kvasného
původu bez přídavku lihu

2 340

šumivá vína podle § 93 odst. 2 písm. b): výrobky plněné do lahví s hřibovitou zátkou pro šumivé víno,
která je upevněná zvláštním úchytným zařízením, nebo které při uzavřeném obsahu při 20 °C mají
přetlak 3 bary a více, který lze odvodit z přítomnosti rozpuštěného oxidu uhličitého – kód nomenklatury
2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2206 00 31, 2206 00 39 a 2205, pokud nejsou zahrnuty v § 93
odst. 2 písm. a), jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje
13 % objemových

0

tiché víno podle § 93 odst. 3 písm. a): výrobek, který není šumivým vínem vymezeným v § 93 odst. 2
a který je uveden pod kódem nomenklatury 2204 a 2205, jehož skutečný obsah alkoholu přesahuje
1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažen v hotovém
výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu

220401

220402

220411

hl

hl

hl

11

220412

hl

0

tiché víno podle § 93 odst. 3 písm. b): výrobek, který není šumivým vínem vymezeným v § 93 odst. 2
a který je uveden pod kódem nomenklatury 2204 a 2205, jehož skutečný obsah alkoholu přesahuje 15 %
objemových, ale nepřesahuje 18 % objemových, pokud byl vyroben bez jakéhokoliv obohacování
a je-li alkohol, který je obsažen v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu

220413

hl

0

tiché víno podle § 93 odst. 3 písm. c): výrobek, který není šumivým vínem vymezeným v § 93 odst. 2
a který je uveden pod kódem nomenklatury 2204, 2205 a 2206, a není zmíněn v § 92 odst. 3 písm. a)
a b), jehož skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 10 % objemových

2 340

šumivá vína podle § 93 odst. 2 písm. c): výrobky plněné do lahví s hřibovitou zátkou pro šumivé víno,
která je upevněná zvláštním úchytným zařízením, nebo které při uzavřeném obsahu při 20 °C mají přetlak
3 bary a více, který lze odvodit z přítomnosti rozpuštěného oxidu uhličitého – kód nomenklatury 2206
00 31, 2206 00 39, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 13 % objemových, ale nepřesahuje
15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažen v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez
přídavku lihu

220612

hl

220622

hl

0

tiché víno podle § 93 odst. 3 písm. d): výrobek, který není šumivým vínem vymezeným v § 93 odst. 2
a který je uveden pod kódem nomenklatury 2206, pokud nepodléhá dani z piva, jehož skutečný obsah
alkoholu přesahuje 10 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažen
v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu

Číslo
výrobku

Základ
daně

Sazba
daně

Popis vybraného výrobku – pouze pro účely dopravy (EMCS)

272005

1 000 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 – hromadná obchodní přeprava

272015

1 000 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 včetně – hromadná obchodní přeprava

10 950

střední oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) – střední oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 29
a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud z nich podle metody stanovené
ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu těchto minerálních olejů včetně
ztrát a při teplotě 250 °C alespoň 65 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát – hromadná obchodní přeprava, neznačkované a nebarvené a neznačkované

10 950

střední oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) – střední oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 29
a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud z nich podle metody stanovené
ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu těchto minerálních olejů včetně
ztrát a při teplotě 250 °C alespoň 65 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát – hromadná obchodní přeprava, značkované a barvené nebo značkované

272006

272016

1 000 l

1 000 l

12

