POKYNY
k vyplnění formuláře přiznání uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 56a
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění
platné od 1. 1. 2010 - k tiskopisu 25 554 GŘC – vzor č. 3
Titulní strana
Daňové identifikační číslo vyplňuje daňový subjekt jen tehdy, bylo-li mu daňové identifikační
číslo přiděleno.
Dodatečné daňové přiznání se podává podle § 56a odst. 9 zákona č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních (dále jen „zákon o SPD“) nebo § 41 odst 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, v platném znění. Vyplní se den zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového
přiznání.
Rodné číslo vyplňuje daňový subjekt (fyzická osoba) vždy, i když mu bylo přiděleno daňové
identifikační číslo.
Podání v daňovém řízení, a to jak písemné, tak i v elektronické podobě, vždy podepisuje
(tj. činí) fyzická osoba, která toto podání opatřuje svým podpisem. V případě elektronického podání
podepisuje zaručeným elektronickým podpisem splňujícím požadavky dle § 11 odst. 1 zákona
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
Jestliže bude daňový subjekt zastoupen právnickou osobou vykonávající daňové poradenství,
měl by tento zástupce být uveden v písemné části daňového přiznání, kde je uvedeno, která osoba
sestavila a podala daňové přiznání (pod větu „Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto
přiznání jsou pravdivé a úplné“). Současně by mělo být daňové přiznání podepsané osobou, která je
oprávněna za právnickou osobu vykonávající daňové poradenství jednat a podepisovat daňové
přiznání. Na daňových přiznáních by mělo být uvedeno jméno této osoby a také údaj o tom, v jakém je
postavení vůči právnické osobě vykonávající daňové poradenství, tj. zda je jednatelem atd.
Tabulka pro výpočet
Daňový subjekt vyplňuje řádky „a“. Řádky „b“ jsou určeny pro záznamy správce daně. Pokud
je účelů použití ostatních benzínů více než řádků, použije daňový subjekt zvláštní přílohy při dodržení
formy tabulky.
Záhlaví
Pod pojmem „ostatní benzíny“ se rozumí minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. a)
zákona o SPD zařazené do položek KN 2710 11 11, 2710 11 15, 2710 11 21, 2710 11 25
a 2710 11 90.
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 uvedením do volného daňového oběhu. Stejný postup
se použije i v případě podání dodatečného daňového přiznání. V případě potřeby je číselné
označení ostatních benzínů možno získat u místně příslušného správce daně.
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 na tři desetinná místa. V případě dodatečného daňového přiznání na
snížení uplatňovaného nároku na vrácení daně z ostatních benzínu se uvede spotřeba
v záporné hodnotě.
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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Číselné označení
Číslo
výrobku

Základ
daně

Sazba
daně

Popis vybraného výrobku

272002

1000 l

12 840

BENZINY PODLE § 45 ODST. 1 PÍSM. A) - OSTATNÍ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY
NOMENKLATURY 2710 11 11, 2710 11 15 A 2710 11 90 S OBSAHEM 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 11 21 A 2710 11 25 S OBSAHEM 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 11 11, 2710 11 15 A 2710 11 90 S OBSAHEM 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 11 21 A 2710 11 25 S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA NAD
0,013 G/L
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