
P O K Y N Y
k vyplňování daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně
podle § 12f zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ”zákon”) - k tiskopisům 25 5505 - vzor č. 1 a č. 2

TITULNÍ STRANA

Daňové identifikační číslo vyplňuje poplatník jen tehdy, bylo-li mu daňové identifikační číslo přiděleno.
Den zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání se vyplňuje jen v případě, kdy se jedná o dodatečné
daňové přiznání podle § 12f odst. 9 až 11 zákona.
Rodné číslo vyplňuje poplatník (fyzická osoba) vždy, i když mu bylo přiděleno daňové identifikační číslo.

TABULKA PRO VÝPOČET

Pod pojmem pohonné hmoty (dále jen ”PHM”) se rozumí výrobky uvedené v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2
písm. c) zákona.

Poplatník vyplňuje pouze řádky ”a”. Řádky ”b” jsou určeny pro záznamy správce daně.

Čísla řádků ve sl. 1 se nevážou k pořadovým číslům normativů uvedeným v § 3 odst. 4 písm. a) a b) vyhlášky
MZe č. 76/2000 Sb., vydané na základě § 12g zákona (dále jen ”vyhláška”).

sl. 2 Uvede se pořadové číslo normativu roční spotřeby PHM uvedené v § 3 odst. 4 vyhlášky.

sl. 3 U pozemků, na nichž je prováděna zemědělská prvovýroba, se uvede výměra obhospodařovaného
pozemku. U lesních školek a pozemků, na nichž je prováděna obnova a výchova lesa, se uvede výměra,
na níž byly provedeny práce v lesním hospodářství.

Výměra pozemku se uvádí v hektarech na čtyři desetinná místa.

sl. 4 Uvede se normativ roční spotřeby PHM uvedený v § 3 odst. 4 vyhlášky v l/ha.

sl. 5 Pro jednotlivé druhy pozemků, na nichž je prováděna zemědělská prvovýroba, které jsou v § 3 odst.
4 písm. a) vyhlášky označeny pořadovými čísly 1 – 10, se uvede vypočtený normativ roční spotřeby PHM.
Pro konkrétní druh obhospodařovaného pozemku se vypočte vynásobením sl. 3 x sl. 4 a upraví procentem
celkového ročního nároku, odpovídajícím součtu procent podle procentního rozdělení na jednotlivé měsíce
a počtu měsíců, po které poplatník pozemek bude obhospodařovat.

Příklad: Jestliže poplatník provozující zemědělskou prvovýrobu započne obhospodařování výše uvedených
pozemků v průběhu roku (např. k 1. dubnu), uvede u každého druhu pozemku ve sloupci 5 poměrnou
(zbývající) část normativu roční spotřeby pohonných hmot v návaznosti na procentní rozdělení na jednotlivé
měsíce uvedené v § 3 odst. 2 vyhlášky (tj. např. 88 % z  normativu roční spotřeby PHM při předpokladu
obhospodařování pozemků od dubna do prosince, tj. výpočet bude sl. 3 x sl. 4 x 0,88).

Při každé změně (nákup, prodej a pod.) obhospodařované výměry pozemků se na přibývající nebo ubývající
výměru těchto pozemků musí vypočítat poměrná část normativu roční spotřeby PHM v návaznosti na
procentní rozdělení normativu roční spotřeby PHM na jednotlivé měsíce uvedené v § 3 odst. 2 vyhlášky
zbývající do konce roku. Tato část se připočte (při nákupu pozemku a pod.) nebo odečte (při prodeji
pozemku a pod.) od normativu roční spotřeby PHM (uvedeného ve sl. 5 pro konkrétní druh pozemku)
vypočteného před touto změnou.

Příklad: Poplatník vlastnil a obhospodařoval od počátku roku 10 ha vinic. V přiznání za zdaňovací období
duben uvedl tedy v řádku, ve kterém vykazoval výměru doposud obhospodařovaných vinic, následující:
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V polovině května přikoupil dalších 5 ha vinic, které začal obhospodařovat. U prodávajícího zjistil, že na
daný pozemek si předchozí vlastník neuplatňuje za květen žádné čerpání PHM, ani si v dubnu dopředu
nečerpal část normativu roční spotřeby PHM z května ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky. V přiznání
za zdaňovací období květen tedy uvede poplatník v příslušném řádku následující údaje:

Výpočet sl. 5: 5,0000 x 150 x 0,82 = 615
615 + 1500 = 2115

V případě, že poplatník zjistil, že předchozí vlastník na tento pozemek vyčerpal část stanoveného měsíčního
procenta z normativu roční spotřeby PHM za měsíc květen, musí vypočtený normativ roční spotřeby PHM
ve sloupci 5 přiznání snížit o tuto část normativu roční spotřeby PHM vyčerpanou předchozím vlastníkem.

Poznámka: Výše uvedenou skutečnost o čerpání normativu roční spotřeby PHM za květen musí vzít
v úvahu při vyplňování sl. 6.

Pro práce v lesním hospodářství, provedené v lesních školkách a při obnově a výchově lesa, které
jsou v § 3 odst. 4 písm. b) vyhlášky označeny pořadovými čísly 11–15, se normativ roční spotřeby PHM
vypočte vynásobením sl. 3 x sl. 4.

V případě, že poplatník nabyl (nákup apod.) nový pozemek a provedl na něm práce v lesním hospodářství,
může na tyto práce čerpat v daném kalendářním roce celý normativ roční spotřeby PHM. Toto je možné
za předpokladu, že předchozí poplatník v kalendářním roce na práce provedené na tomto pozemku
z normativu roční spotřeby PHM nic nevyčerpal.

Jestliže předchozí poplatník vyčerpal část z normativu roční spotřeby PHM, může si nový poplatník do
konce kalendářního roku dočerpat pouze zbývající část normativu roční spotřeby PHM.

Při nabytí nového pozemku si nový poplatník zjistí u předchozího poplatníka jeho dosavadní čerpání
normativu roční spotřeby PHM na práce provedené na tomto pozemku v daném kalendářním roce.

Údaje vypočtené ve sl. 5 se uvádějí v celých litrech (zaokrouhleno matematicky, tzn. pokud za desetinnou
čárkou následuje číslice menší než 5, číslice před desetinnou čárkou zůstává beze změny. Pokud za
desetinnou čárkou následuje číslice 5 nebo číslice větší než 5, číslice před desetinnou čárkou se zvětšuje
o jednu).

sl. 6 U zemědělské prvovýroby se uvede prokazatelně spotřebované množství PHM ve zdaňovacím období,
maximálně však do výše odpovídající procentnímu rozdělení spotřeby PHM (§ 3 odst. 2 a 3 vyhlášky)
z celkového normativu roční spotřeby PHM uvedeného v § 3 odst. 4 písm. a) vyhlášky. Viz také poznámka
ke sl. 5.

Výše uvedené procentní rozdělení neplatí pro práce v lesních školkách a při obnově a výchově
lesa. Za provedené práce se uvede prokazatelně spotřebované množství PHM v konkrétním zdaňovacím
období. Celková spotřeba PHM, ze kterých může být uplatněno vrácení daně, však nesmí za kalendářní
rok překročit limit uvedený ve sl. 5 (§ 3 odst. 4 písm. b) vyhlášky).

Údaje o skutečně spotřebovaném množství PHM se uvádějí v celých litrech (zaokrouhleno matematicky
obdobně jako u sl. 5).

sl. 7 Uvede se sazba spotřební daně výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) zákona
platná v den jejich vyskladnění plátcem daně. Tato sazba musí být uvedená na dokladu o nákupu
vystaveném podle § 12f zákona.

sl. 8 Nárok na vrácení daně se vypočte: sl. 6 x sl. 7 x 0,6
1000

Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

sl. 9 Poplatník nevyplňuje, slouží pro potřeby správce daně.

V řádku ”Celkem” se uvádí součet hodnot z jednotlivých řádků ze sloupců 5, 6 a 8.
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