POKYNY
k vyplnění přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební dani podle § 15a
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění,
platné od 1. 1. 2011 – k tiskopisu 25 555 GŘC - vzor č. 2
Daňové přiznání se podává:
do 25. dne po skončení zdaňovacího období podle § 18 odstavec 1 zákona č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“)
Titulní strana
Vyplňuje daňový subjekt.
Přiznání se vyplňuje za všechny spotřební daně dohromady.
Podání v daňovém řízení, a to jak písemné, tak i v elektronické podobě, vždy podepisuje (tj. činí) fyzická
osoba, která je k tomu oprávněna. 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.
Daňové přiznání:
a)
b)
c)

řádné
opravné - může daňový subjekt podat v době, kdy dosud neuplynula zákonem stanovená lhůta pro
podání daňového přiznání dle § 138 odst. 1 daňového řádu,
dodatečné - § 18 odst. 3 zákona o SPD a § 141 odst. 1 daňového řádu.

Dodatečné daňové přiznání k poslední známé daňové povinnosti se podává za všechny spotřební daně
dohromady. Den zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání se vyplňuje jen v případě, kdy se
jedná o dodatečné daňové přiznání podle § 18 odst. 3 zákona o SPD a § 141 odst. 1 daňového řádu.
Výpočet nároku navrácení daně
Do tabulky se uvede celková částka uplatňovaného nároku v Kč, která se získá výpočtem uvedenému
v příloze k daňovému přiznání.

POKYNY
k vyplnění přílohy k tiskopisu daňového přiznání 25 555/A GŘC - vzor č. 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)
Nevyplňuje se, přehled minerálních olejů, u kterých je uplatňován nárok na vrácení daně ozbrojenými
silami bez ohledu čerpání limitu 500 000 Kč, je uveden v následující tabulce
sl. 1

Druh PHM
Letecké benzíny
Motorové benzíny
Letecký petrolej
Motorová nafta
Směsná nafta

Kód Kombinované nomenklatury
2710 11 31 a 2710 11 70
2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49
2710 19 21
2710 19 41
3824 90 99

Běžné obchodní názvy
BL XXX, AVGAS 110L
Normal 91, Natural 95, Natural 98
JET A1
Diesel
Eko-Diesel

sl. 2

vyplní se množství jednotlivých druhů nakoupených pohonných hmot v 1000 l zaokrouhlené na dvě
desetinná místa

sl. 3

uvede se sazba daně uvedená na daňovém dokladu nebo dokladu o prodeji podle § 5 zákona o SPD,
sazby daně platné od 1. 1. 2010 jsou uvedeny v následující tabulce
Letecké a motorové benzíny
Letecký petrolej a motorová nafta
Směsná nafta

sl. 4

12 840 Kč / 1000 litrů
10 950 Kč / 1000 litrů
7 665 Kč / 1000 litrů

uvede se nárokovaná částka daně za jednotlivé druhy pohonných hmot, celková částka a celková
částka zaokrouhlená na celé koruny nahoru

25 555/P GŘC – vzor č. 2

Strana 1

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

sl. 2

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 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
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

sl. 2

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 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
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

ř. 3
ř. 5

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
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
uvede se celková částka ze součtu částek z řádku 1 a řádku 3;
tato částka se uvede do daňového přiznání do Oddílu I
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