
PŘ I Z N Á N Í
k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů

 za kalendářní rok 

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Údaje v daňovém přiznání se uvedou zaokrouhlené na celé koruny.

otisk podacího razítka celního úřadu

Celnímu úřadu pro

  Prohlašuji, že na osobu uvedenou výše nebyl vydán inkasní příkaz rozhodnutím Evropské komise, a mohu uplatňovat nárok na vrácení 
daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. 1 odst. 4 písm. a) Nařízení 
Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Důvody pro podání dodatečného
daňového přiznání zjištěny dne
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Daňové identifi kační číslo

 C Z

Právnická osoba: Název právnické osoby 

Fyzická osoba: Osobní jméno a příjmení  Titul

Rodné číslo nebo datum narození 
(není-li RČ přiděleno) / IČ

Sídlo právnické / fyzické osoby nebo adresa místa pobytu fyzické osoby
a) obec b) PSČ  c) telefon

d) ulice (nebo část obce)  e) číslo popisné / orientační

f) e-mail g) stát

Přiznání sestavil  Telefon

25 3209 MFin 3209 - vzor č. 1

dodatečnéřádné opravné

Počet příloh / listů /

podle § 57 odst. 18 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
ve znění pozdějších předpisů (roční zdaňovací období)

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ 
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM.

Datum Otisk razítka
Vlastnoruční podpis 

daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu

Údaje o zástupci (přílohou plná moc vydaná dne )

Osobní jméno a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / IČ právnické osoby / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou)

s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)

Osobní jméno a příjmení / Vztah k právnické osobě



Celkové množství nakoupených minerálních olejů uvedených na přiložených dokladech 
o prodeji a/nebo na interních dokladech

Tabulka č. 1
Nákup minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních za cenu 
obsahující daň

Tabulka č. 2a
Výpočet spotřeby minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech rostlinné výroby pomocí ročních normativů 
minimální spotřeby

Tabulka č. 2b
Výpočet spotřeby minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech rostlinné výroby pomocí ročních normativů 
minimální spotřeby
Určeno pro subjekty, u kterých nedošlo v průběhu zdaňovacího období ke změně výměry zemědělské půdy evidované v evidenci LPIS
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Měsíc

Orná půda s okopaninami, 
zeleninou 

nebo jahodníkem
Ostatní orná půda Trvalý travní porost Trvalá kultura Podíl 

na ročním 
normativu 

v %rozloha 
v ha

vypočtená 
měsíční 
spotřeba

rozloha 
v ha

vypočtená 
měsíční 
spotřeba

rozloha 
v ha

vypočtená 
měsíční 
spotřeba

rozloha 
v ha

vypočtená 
měsíční 
spotřeba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Leden 2

Únor 4

Březen 6

Duben 6

Květen 8

Červen 9

Červenec 10

Srpen 16

Září 20

Říjen 10

Listopad 6

Prosinec 3

Celkem spotřeba 
za kategorii a rok
Roční normativ 

(l / 1 ha) 174 90 43 212

Prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období kalendářní rok při činnostech rostlinné výroby 
vypočtená pomocí ročních normativů minimální spotřeby

Měsíc

Orná půda s okopaninami, 
zeleninou 

nebo jahodníkem
Ostatní orná půda Trvalý travní porost Trvalá kultura Podíl na 

ročním 
normativu 

v %rozloha 
v ha

vypočtená 
měsíční 
spotřeba

rozloha 
v ha

vypočtená 
měsíční 
spotřeba

rozloha 
v ha

vypočtená 
měsíční 
spotřeba

rozloha 
v ha

vypočtená 
měsíční 
spotřeba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Celkem spotřeba 
za kategorii a rok 100

Roční normativ 
(l / 1 ha) 174 90 43 212

Prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období kalendářní rok při činnostech rostlinné výroby 
vypočtená pomocí ročních normativů minimální spotřeby

 

 



Tabulka č. 3 
Výpočet spotřeby minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech chovu hospodářských zvířat pomocí ročních 
normativů minimální spotřeby

Tabulka č. 4
Výpočet nároku na vrácení daně

Množství spotřeby ve sloupci 4 musí být menší nebo rovno množství MO nakoupených (uvedených na dokladech) z tabulky 1

3

Měsíc

Kategorie hospodářských zvířat a jejich stavy k poslednímu dni v kalendářním měsíci

dojnice 
nad 

2 roky

dojnice 
do 

2 let

krávy 
bez 
tržní 
pro-

dukce 
mléka 
nad 

2 roky

krávy 
bez 
tržní 
pro-

dukce 
mléka 
do 2 let

jalovice 
a býci 
nad 

2 roky

jalovice 
a býci 

do 2 let

skot ve 
věku 
do 6 

měsíců

koně 
ve věku 
nad 6 

měsíců

koně 
ve věku 

do 6 
měsíců

prasnice ostatní 
prasata

ovce 
a kozy 

ve věku 
nad 
1 rok

nosnice 
a kuřice

ostatní 
drůbež

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Leden

2 Únor

3 Březen

4 Duben

5 Květen

6 Červen

7 Červenec

8 Srpen

9 Září

10 Říjen

11 Listopad

12 Prosinec

13

Aritmetický 
průměr stavů 

hospodářských 
zvířat

14

Koeficient pro 
přepočet hospo-
dářských zvířat 

na VDJ

1,000 0,600 1,000 0,600 1,000 0,600 0,400 1,000 0,400 0,500 0,300 0,150 0,014 0,030

15
Přepočet hospo-
dářských zvířat 

na VDJ

16

Roční normativ 
minimální spotře-

by minerálních 
olejů (l / 1 VDJ)

53,340 53,340 32,900 32,900 43,620 43,620 18,500 10,870 10,870 7,000 11,670 10,270 0,405 0,340

17

Vypočtená roční 
spotřeba za jed-
notlivé kategorie 
hospodářských 

zvířat

18 Prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období kalendářní rok při činnostech chovu hospodářských 
zvířat vypočtená pomocí ročních normativů minimální spotřeby

 

Číslo řádku Číselné označení 
vybraných výrobků Druh činnosti Spotřeba 

minerálních olejů Koeficient nároku Nárok na vrácení 
daně v Kč

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6

1
a 271085 0

b

 

u030546
Obdélník



Název přílohy

Doklady o prodeji minerálních olejů a/nebo interní doklady

Ostatní přílohy výše neuvedené

Celkový počet příloh

 

Název peněžního ústavu

Poštovní poukázkou na adresu*) (vyplňuje se pouze, pokud se adresa liší od adresy uvedené na str. 1)

Částku daně zašlete na účet*)

Bankovní účet ve formátu IBAN (nepovinné)

Předčíslí účtu Kód bankyČíslo účtu Specifi cký symbol

a) obec b) PSČ 

c) ulice (nebo část obce)  d) číslo popisné / orientační

PŘÍLOHY DAP
Ve sloupci uveďte počet listů příloh.
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