¨ č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
Platné znění vybraných ustanovení zákona
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k prvnímu dni kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení
§4
Plátce daně
(1) Plátcem je právnická nebo fyzická osoba,
a) která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným
odesílatelem nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti
s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu (§ 9 odst. 1), nebo v
souvislosti se ztrátou nebo znehodnocením vybraných výrobků dopravovaných v režimu
podmíněného osvobození od daně [§ 9 odst. 3 písm. a)],
b) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit
1. při dovozu (§ 9 odst. 2),
2. v případě použití vybraných výrobků osvobozených od daně pro jiné účely, než na
které se osvobození od daně vztahuje [§ 9 odst. 3 písm. b)],
3. v případě použití vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, pro jiné účely, než na
které se vrácení daně vztahuje [§ 9 odst. 3 písm. c)],
4. v případě ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků [§ 9 odst. 3 písm. d)],
c) která uplatňuje nárok na vrácení daně, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 15, 15a, 55 a
56a až 57),
d) která poskytla zajištění daně při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného
osvobození od daně, při níž došlo k porušení tohoto režimu [§ 9 odst. 3 písm. f) a § 28];
za daň společně a nerozdílně odpovídá také právnická nebo fyzická osoba, která se na
porušení tohoto režimu podílela, pokud si byla tohoto porušení vědoma nebo pokud lze
důvodně předpokládat, že si ho vědoma být měla,
e) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při přijetí vybraných výrobků uvedených
do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání nebo určených
k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu nebo při ukončení dopravy vybraných výrobků
určených pro účely podnikání [§ 9 odst. 3 písm. g)],
f) která skladuje nebo dopravuje vybrané výrobky, aniž prokáže, že se jedná o vybrané
výrobky pro osobní spotřebu, nebo uvádí do volného daňového oběhu vybrané výrobky,
aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky zdaněné, nebo pokud neprokáže způsob
jejich nabytí oprávněně bez daně; za daň společně a nerozdílně odpovídá také právnická
nebo fyzická osoba, která se na uvedeném skladování nebo dopravě podílela,
g) které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při pozbytí vlastnického práva k
nezdaněným vybraným výrobkům a podobně (§ 9 odst. 4), nebo
h) která je daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu
na daňové území České republiky [§ 9 odst. 3 písm. i) a § 33 odst. 3]; pokud právnická
nebo fyzická osoba uvedená v § 33 odst. 2 neustanoví daňového zástupce nebo pokud
ustanovený daňový zástupce neplní povinnosti v § 33 odst. 6, stává se plátcem daně
příjemce (§ 33 odst. 1).
(2) Osoba s výjimkou osob uvedených v odstavci 1 písm. b) bodech 1 a 3 a písm. f)
a v § 14 odst. 2 a 3 je povinna se registrovat jako plátce u celního úřadu nejpozději do dne
vzniku první povinnosti daň přiznat a zaplatit. Osoba uplatňující nárok na vrácení daně je

povinna se registrovat u nejpozději do dne, kdy poprvé uplatní nárok na vrácení daně, není-li
již jako plátce daně registrována. Plátce je povinen se registrovat ke každé dani samostatně.
(3) V případě uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu odpovídá
společně a nerozdílně za daň kromě plátce daně uvedeného v odstavci 1 písm. a) také
právnická nebo fyzická osoba, jejímž jménem byly vybrané výrobky do volného daňového
oběhu uvedeny. V případě, že uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu bylo
neoprávněné, odpovídá za daň společně a nerozdílně také právnická nebo fyzická osoba, která
se na tomto neoprávněném uvedení do volného daňového oběhu podílela.
(4) V případě dovozu odpovídá společně a nerozdílně za daň kromě plátce daně
uvedeného v odstavci 1 písm. b) bodě 1 také právnická nebo fyzická osoba, jejímž jménem
byly vybrané výrobky dovezeny. V případě, že dovoz vybraných výrobků byl neoprávněný,
odpovídá za daň společně a nerozdílně také právnická nebo fyzická osoba, která se na tomto
dovozu podílela.
(5) Pro účely odstavce 1 písm. f) se za množství vybraných výrobků pro osobní spotřebu
považuje množství, které nepřesahuje u
a) minerálních olejů, s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových
nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, množství dopravované v běžných nádržích
(§ 63 odst. 2) zvýšené o 20 l,
b) zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně
5 tlakových nádob,
c) lihovin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího definici a popis
lihovin 10 l konečných výrobků,
d) piva 110 l,
e) meziproduktů 20 l,
f) vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l,
g) cigaret 800 kusů,
h) cigarillos nebo doutníků o hmotnosti nejvýše 3 g/kus 400 kusů,
i) ostatních doutníků 200 kusů,
j) tabáku ke kouření 1 kg.
(6) Pro posouzení, zda se v případě podle odstavce 1 písm. f) jedná o vybrané výrobky
pro osobní spotřebu nebo pro účely podnikání, se použije ustanovení odstavce 5. Zároveň
se pro tyto účely použije ustanovení § 32 odst. 2, 4 a 5 obdobně.
§ 14
Vracení daně plátci
(1) U zdaněných vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu vzniká
plátci nárok na vrácení daně dnem
a) jejich propuštění do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku,
prokáže-li plátce výstup vybraných výrobků z daňového území Evropské unie,
b) jejich opětovného uvedení do režimu podmíněného osvobození od daně; daň může být
vrácena jenom provozovateli daňového skladu, jenž je uvedl do volného daňového oběhu
a jemuž byly tyto vybrané výrobky vráceny jako nepřevzaté kupujícím nebo z důvodu
vypořádání nároků z vad vybraných výrobků; daň může být vrácena pouze v případě,
že provozovatel daňového skladu úplatu za tyto vybrané výrobky neobdržel nebo pokud
tuto úplatu kupujícímu vrátil.
(2) Plátci, který dopraví vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu
na daňovém území České republiky do jiného členského státu pro účely podnikání nebo pro
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plnění úkolů veřejnoprávního subjektu, vzniká nárok na vrácení daně za podmínek, že
a) před odesláním vybraných výrobků správci daně oznámí, že uplatní nárok na vrácení
daně; s tímto oznámením předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky, které budou
dopraveny do jiného členského státu, byla na daňovém území České republiky zaplacena,
b) vybrané výrobky jsou dopravovány se zjednodušeným průvodním dokladem (§ 30),
c) předloží navrácené vyhotovení zjednodušeného průvodního dokladu řádně potvrzené
příjemcem,
d) předloží doklad o
1. zaplacení daně v členském státě určení,
2. zaplacení daně v členském státě, ve kterém došlo ke ztrátě během dopravy nebo ve
kterém byla ztráta během dopravy zjištěna s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo
znehodnocení, nebo
3. skutečnosti, že vybraný výrobek není v členském statě určení předmětem daně nebo že
je od daně osvobozen, vydaný příslušnými orgány členského státu určení,
e) u zdaněných vybraných výrobků, které podléhají značení podle tohoto zákona a byly
uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky, předloží
potvrzení od správce daně jiného členského státu, že značení podle tohoto zákona byla
zničena nebo odstraněna.
Nárok na vrácení daně vzniká dnem splnění poslední podmínky ze všech podmínek
uvedených v písmenech a) až e).
(3) Plátci, který předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky byla zaplacena
na daňovém území České republiky a tyto výrobky byly zaslány fyzické osobě do jiného
členského státu (§ 33), a doklad o tom, že daň za vybrané výrobky byla přiznána v tomto
jiném členském státě, vzniká nárok na vrácení daně dnem předložení těchto dokladů.
V případě ztráty během dopravy s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení musí
být nárok na vrácení daně doložen také dokladem o tom, že daň byla zaplacena v členském
státě, ve kterém ke ztrátě došlo nebo ve kterém byla ztráta zjištěna.
(4) U zdaněných vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu vzniká
oprávněným příjemcům nebo výrobcům, kteří nejsou provozovateli daňového skladu, pokud
vybrané výrobky vlastní, nárok na vrácení daně, dojde-li k nepředvídatelné ztrátě nebo
znehodnocení.
(5) Nárok na vrácení daně může plátce uplatnit v daňovém přiznání (§ 18).
(6) Nárok na vrácení daně může plátce uplatnit pouze do výše skutečně zaplacené daně
vypočtené sazbou daně platnou v den dovozu nebo v den uvedení vybraného výrobku
do volného daňového oběhu.
(7) Přesahuje-li ve zdaňovacím období částka nároku na vrácení daně částku daňové
povinnosti, postupuje se při vypořádání rozdílu mezi těmito částkami obdobně jako
při vypořádání daňového přeplatku.
(8) Pokud plátce daně neuplatní nárok na vrácení daně, pohlíží se při dalším uvedení
vybraných výrobků do volného daňového oběhu na tyto výrobky tak, jako kdyby byl tento
nárok uplatněn a přiznán.
(9) Nárok na vrácení daně upravuje rovněž § 28 odst. 10 tohoto zákona pro případy
porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy, § 54 a 56a až 57
pro případy týkající se vrácení daně z minerálních olejů a § 78 odst. 6 pro případy týkající se
vracení daně z lihu.
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(10) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na osoby, kterým byla vrácena daň
z vybraných výrobků podle § 15 nebo 15a, pokud uvedené osoby tyto vybrané výrobky
vyvezly nebo dopravily nebo zaslaly do jiného členského státu.
§ 15
Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit
(1) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit podle smluv, které jsou
součástí českého právního řádu,22) (dále jen "osoba požívající výsad a imunit") rozumí:
a) diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů vedených
honorárními konzulárními úředníky (dále jen "konzulární úřad"), akreditované pro
Českou republiku jako orgány cizích států,
b) zvláštní mise,
c) zastupitelství mezinárodní organizace,
d) orgány Evropské unie,
e) člen diplomatické mise23) nebo konzulárního úřadu24) se sídlem na daňovém území
České republiky, s výjimkou člena služebního personálu a soukromé služebné osoby,
který
je akreditován pro Českou republiku a nemá místo pobytu na daňovém území České
republiky,
f) úředník zastupitelství mezinárodní organizace, který nemá místo pobytu na daňovém
území České republiky a není státním občanem České republiky, pokud je trvale přidělen
k výkonu svých úředních funkcí na daňovém území České republiky, a státní příslušník
cizího státu, který je členem zvláštní mise akreditované pro Českou republiku a který
nemá místo pobytu na daňovém území České republiky,
g) člen rodiny osoby uvedené v písmenu e) nebo f), pokud s ní žije ve společně hospodařící
domácnosti na daňovém území České republiky, dosáhl věku 15 let, není státním
občanem České republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí.
(2) Zaplacená daň se vrací
a) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo na daňovém území České republiky,
a jejímu členu uvedenému v odstavci 1 písm. e), včetně členů jeho rodiny podle odstavce
1 písm. g) na základě principu vzájemnosti, maximálně v rozsahu, v jakém je vracena daň
české osobě požívající výsad a imunit v cizím státu,
b) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo na daňovém území České republiky,
ale její vysílající stát neuplatňuje daně jako součást ceny zboží a služeb, maximálně do
výše
2 000 000 Kč za kalendářní rok, členu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu
uvedenému v odstavci 1 písm. e) maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok a
členům jeho rodiny podle odstavce 1 písm. g) maximálně do výše 50 000 Kč za
kalendářní rok,
c) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která je akreditována pro Českou republiku, ale má
sídlo mimo daňové území České republiky, maximálně do výše 250 000 Kč za kalendářní
rok,
d) osobě uvedené v odstavci 1 písm. e), která je akreditována pro Českou republiku, ale má
místo pobytu mimo daňové území České republiky, maximálně do výše 10 000 Kč
za kalendářní rok,
e) osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) maximálně do výše 500 000 Kč za kalendářní
rok, pokud mezinárodní smlouva vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví
jinak,
f) osobě uvedené v odstavci 1 písm. d) bez omezení,
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g) osobě uvedené v odstavci 1 písm. f), včetně členů její rodiny podle odstavce 1 písm. g),
maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, pokud mezinárodní smlouva vyhlášená
ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak.
(3) Do limitu pro vrácení daně stanoveného v odstavci 2 se započítává i výše daně
připadající na vybrané výrobky osvobozené od daně podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo e)
dopravené z jiného členského státu nebo dovezené osobám požívajícím výsad a imunit
uplatňujícím nárok na vrácení daně ve stejném zdaňovacím období, kterého se uplatňovaný
nárok týká.
(4) Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí splnění principu vzájemnosti u osob podle
odstavce 2 písm. a) jak z hlediska osob, na které se vzájemnost při vracení daně vztahuje, tak
i z hlediska věcného a hodnotového rozsahu vybraných výrobků v příloze vyplněného
daňového přiznání, která je nedílnou součástí daňového přiznání.
(5) Možnost uplatnit nárok na vrácení zaplacené daně vzniká osobě požívající výsad
a imunit podle odstavce 1 nejdříve ve zdaňovacím období, kdy se uskutečnil nákup vybraných
výrobků za ceny obsahující spotřební daň. Nárok na vrácení daně této osobě zaniká uplynutím
31. ledna kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém se uskutečnil
nákup vybraných výrobků; to se netýká osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1
písm. d). Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. a) až d) má nárok na
vrácení daně u vybraných výrobků zakoupených výlučně za účelem výkonu funkce těchto
osob. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. e) až g) má nárok
na vrácení daně u vybraných výrobků zakoupených výlučně pro vlastní potřebu a spotřebu.
(6) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 2 písm. a) se vrací daň zaplacená
v cenách vybraných výrobků, pokud cena za tyto vybrané výrobky včetně daně zaplacená
jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni uvedená na jednom dokladu o prodeji
podle odstavce 8 odpovídá principu vzájemnosti. Ostatním osobám požívajícím výsad a
imunit uvedeným v odstavci 1 se vrací daň zaplacená v cenách vybraných výrobků, pokud
cena za tyto vybrané výrobky včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom
kalendářním dni uvedená na jednom dokladu o prodeji podle odstavce 8 je vyšší než
4 000 Kč. Toto omezení se nevztahuje na nákup minerálních olejů pro pohon motorů nebo pro
výrobu tepla.
(7) Nárok na vrácení daně se prokazuje daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji
podle § 5, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(8) Jestliže nakoupené množství vybraných výrobků je větší než množství uvedené v § 4
odst. 5, doklad o prodeji vybraných výrobků, který je na požádání prodávající povinen
vystavit nejpozději následující pracovní den po dni vyžádání, obsahuje tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
jméno kupujícího,
název a množství vybraných výrobků,
datum vystavení dokladu,
datum uskutečnění prodeje,
sazbu daně,
výši daně,
výši ceny včetně daně.

(9) Osoba požívající výsad a imunit uplatní nárok na vrácení daně v daňovém přiznání,
které se podává na tiskopise předepsaném Ministerstvem financí. Daňové přiznání se podává
jednou za zdaňovací období, a to nejdříve první den po skončení prvního zdaňovacího období
v kalendářním roce a nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku; to se netýká
osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. d). Po tomto datu nelze již nárok
5

na vrácení daně za předchozí období uplatnit, a to ani podáním dodatečného daňového
přiznání. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. d) podává daňové
přiznání nejdříve první den po skončení kalendářního roku, ve kterém nárok na vrácení daně
vznikl. Pokud osoba požívající výsad a imunit neuplatňuje ve zdaňovacím období nárok na
vrácení daně, daňové přiznání za toto zdaňovací období nepodává.
(10) Osoby požívající výsad a imunit mají pro účely vracení daně postavení daňového
subjektu bez povinnosti se registrovat.
(11) Zdaňovacím obdobím je u osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1
písm. a) až c) kalendářní měsíc, u osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm.
d) kalendářní rok a u osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. e) až g)
kalendářní čtvrtletí.
(12) Pro účely vracení daně podává daňové přiznání osoba požívající výsad a imunit
takto:
a) diplomatická mise nebo konzulární úřad podle odstavce 1 písm. a) a zvláštní mise podle
odstavce 1 písm. b) se sídlem na daňovém území České republiky podávají daňové
přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich sídla na daňovém území České
republiky,
b) člen diplomatické mise, zvláštní mise nebo konzulárního úřadu se sídlem na daňovém
území České republiky, včetně členů jeho rodiny, podává daňové přiznání správci daně
místně příslušnému podle sídla osob uvedených v písmenu a),
c) zastupitelství mezinárodní organizace uvedené v odstavci 1 písm. c) podává daňové
přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich sídla na daňovém území České
republiky,
d) orgán Evropské unie se sídlem na daňovém území České republiky podává daňové
přiznání prostřednictvím Ministerstva financí správci daně místně příslušnému podle jeho
sídla na daňovém území České republiky,
e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace uvedený v odstavci 1 písm. f), včetně členů
jeho rodiny, podává daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich místa
pobytu na daňovém území České republiky,
f) diplomatická mise nebo konzulární úřad podle odstavce 1 písm. a), včetně jejich členů
podle odstavce 1 písm. e) se sídlem v jiném členském státu, podávají daňové přiznání
správci daně vykonávajícímu působnost na území hlavního města Prahy,
g) orgán Evropské unie se sídlem v jiném členském státu podává daňové přiznání
prostřednictvím Ministerstva financí správci daně vykonávajícímu působnost na území
hlavního města Prahy,
h) za členy rodiny osob uvedených v odstavci 1 písm. e) nebo f) podávají daňové přiznání
tyto osoby.
(13) Osobě požívající výsad a imunit s výjimkou osob uvedených v odstavci 1 písm. d) se
vrátí zaplacená daň do 30 dní ode dne, kdy byl nárok na vrácení daně vyměřen. Pokud je
podané daňové přiznání neúplné nebo vzniknou pochybnosti o správnosti, pravdivosti nebo
průkaznosti daňového přiznání, správce daně vyzve osobu požívající výsad a imunit,
aby ve lhůtě stanovené správcem daně vady nebo pochybnosti odstranila. Daň správce daně
nevrátí, pokud nejsou odstraněny vady nebo pochybnosti týkající se podaného daňového
přiznání.
(14) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. d) se vrátí zaplacená
daň do 6 měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém příslušný správce daně žádost o vrácení
daně obdržel.
(15) Osoba uvedená v odstavci 1, která uplatnila nárok na vrácení daně podle tohoto
6

ustanovení, nemůže uplatnit nárok na vrácení daně pro stejné vybrané výrobky podle § 14,
15a, 54 a 56a až 57.
§ 15a
Vracení daně ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil
České republiky
(1) V rozsahu, v jakém ozbrojené síly vysílajícího státu24a), případně Organizace
Severoatlantické smlouvy nakoupí zdaněné vybrané výrobky pro použití těchto výrobků
těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobování
jejich jídelen, vznikne ozbrojeným silám vysílajícího státu nárok na vrácení daně.
(2) Zaplacená daň se vrací ozbrojeným silám vysílajícího státu maximálně do výše
500 000 Kč za kalendářní rok. Tento limit se nepoužije pro minerální oleje podle § 45 odst. 1
písm. a) a b) nebo podle § 45 odst. 2 písm. c) až e) a j) pro služební vozidla, letadla a lodě na
daňové území České republiky, kdy se zaplacená daň vrací bez omezení.
(3) Zaplacená daň se vrací civilním zaměstnancům doprovázejícím ozbrojené síly
vysílajícího státu maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok.
(4) Do limitu pro vrácení daně stanoveného v odstavcích 2 a 3 se započítává i výše daně
připadající na vybrané výrobky osvobozené od daně podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo d)
dopravené z jiného členského státu nebo dovezené ozbrojeným silám nebo civilním
zaměstnancům doprovázejícím ozbrojené síly vysílajícího státu ve stejném zdaňovacím
období, kterého se uplatňovaný nárok týká.
(5) Nárok na vrácení daně se prokazuje daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji
podle § 5.
(6) Vojenské orgány ozbrojených sil24a) vysílajícího státu uplatní nárok na vrácení daně
podle odstavce 1 za vojenský personál a civilní zaměstnance vysílajícího státu
prostřednictvím Ministerstva obrany u správce daně vykonávajícího působnost na území
hlavního města Prahy, a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.
(7) Vojenské orgány ozbrojených sil vysílajícího státu mají pro účel vracení daně
postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.
(8) Správce daně daň vrátí prostřednictvím Ministerstva obrany do 30 kalendářních dní
ode dne následujícího po dni, kdy byl nárok na vrácení daně uplatněn. Nárok na vrácení daně
zaniká, není-li uplatněn u správce daně uvedeného v odstavci 6 nejpozději posledního dne
šestého kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém se nákup
podle odstavce 1 uskutečnil.
(9) Z vybraných výrobků, u kterých byl uplatněn nárok na vrácení daně a které byly
zapůjčeny, zastaveny nebo postoupeny za úplatu nebo bezúplatně, je vojenský orgán, který
nárok na vrácení daně uplatnil, povinen zaplatit daň prostřednictvím Ministerstva obrany
správci daně uvedenému v odstavci 6 ve výši daně na tyto výrobky připadající, a to do konce
kalendářního měsíce, ve kterém tato skutečnost nastala.
(10) Osoby uvedené v odstavcích 2 a 3, které uplatnily nárok na vrácení daně podle
tohoto ustanovení, nemohou uplatnit nárok na vrácení daně pro stejné vybrané výrobky podle
§ 14, 15, 54 a 56a až 57.
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§ 57
Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou
prvovýrobu
(1) Nárok na vrácení daně vzniká osobě podnikající podle zákona upravujícího
zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu. Podmínkou nároku na vrácení
daně je, že tato osoba nakoupila minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45
odst. 2 písm. c) a j) za cenu obsahující daň nebo tyto oleje vyrobila a tyto nakoupené
nebo vyrobené minerální oleje prokazatelně použila pro zemědělskou prvovýrobu.
Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby těchto minerálních olejů pro stanovený
účel.
(2) Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 se nevztahuje na toho, komu byla
vrácena daň z uvedených minerálních olejů podle § 15 nebo 15a. Nárok na vrácení daně
rovněž nevzniká osobě, která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci nebo
úpadku.
(3) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely spotřebních daní rozumí rostlinná
výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub,
okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo
propachtovaných, případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního
důvodu.
(4) Osoba, které vznikl nárok na vrácení daně podle odstavce 1, má pro tento účel
postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.
(5) Daň se vrací ve výši 40 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených
minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. j), a ve výši
57 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v §
45 odst. 2 písm. c), platné v den jejich uvedení do volného daňového oběhu.
(6) Nárok na vrácení daně se prokazuje
a) dokladem o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1 a
b) evidencí o skutečné spotřebě minerálních olejů uvedených v odstavci 1.
(7) Nárok na vrácení daně se v případě, kdy osoba uvedená v odstavci 1
spotřebované minerální oleje uvedené v odstavci 1 sama vyrobila, prokazuje interním
dokladem namísto dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1.
(8) Na dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1, který je
prodávající povinen při prodeji bezodkladně vydat, musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, nebo datum narození kupujícího,
c) množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1,
jejich obchodní označení a kód nomenklatury,
d) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených
v odstavci 1do volného daňového oběhu,
e) výše spotřební daně celkem,
f) datum vystavení dokladu o prodeji,
g) číslo dokladu o prodeji.
(9) Na interním dokladu podle odstavce 7 musí být uvedeny tyto náležitosti:
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a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo
nebo datum narození výrobce,
b) množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1,
obchodní označení a kód nomenklatury,
c) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1
do volného daňového oběhu,
d) výše spotřební daně celkem,
e) datum vystavení interního dokladu,
f) číslo interního dokladu.
(10) Obchodní označení podle odstavce 8 písm. c) nebo podle odstavce 9 písm. b)
musí být uvedeno dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti
minerálního oleje uvedeného v odstavci 1 tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit,
jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.
(11) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však
do 2 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl
nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze
prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením nároku na
vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne
následujícího po jeho vzniku.
(12) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat
nejpozději do 2 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.
(13) Prováděcí právní předpis stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení daně z
minerálních olejů uvedených v odstavci 1, spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě,
způsob a podmínky vedení dokladů a evidence podle odstavců 6 až 9.
§ 139
(1) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k ustanovením § 21 odst. 2 a 12, § 26, 56, 81 a
131.
(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 49 odst. 12, § 134a
odst. 2, § 134b odst. 3, § 134e odst. 3, § 134e odst. 6 písm. d), § 134e odst. 7 a 11, § 134l
odst. 2, § 134m odst. 3, § 134p odst. 3, § 134p odst. 6 písm. d) a § 134p odst. 7 a 11.
(3) Ministerstvo zemědělství vydá vyhlášku k provedení § 57.

9

