
P Ř I Z N Á N Í
k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně

podle § 12c zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

za zdaňovací období: měsíc rok

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.

Daňové identifikační číslo

Finančnímu úřadu v, ve, pro

Daňové přiznání*)

opravnéřádné dodatečné

Otisk
Datum razítka Podpis

Daňové přiznání se předkládá nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl nárok na vrácení daně, podle § 12c
odst. 5 zákona.

25 5506   MFin 5506 - vzor č. 1 *) nehodící se škrtněte

Osoba oprávněná k podpisu za daňový subjekt:
Příjmení Jméno

U právnické osoby: postavení vzhledem k právnické osobě

Fyzická  osoba:
Příjmení Jméno

Titul Rodné číslo

Právnická  osoba:
Obchodní jméno

Dodatek obchodního jména Identifikační číslo

Fyzická i právnická osoba:
Adresa (fyzické osoby), sídlo (právnické osoby)

Den zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání



Tabulka pro výpočet nároku na vrácení spotřební daně
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sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5

č. ř. Místo spotřeby Spotřeba topného Sazba daně Částka daně
topného oleje oleje v 1000 l*) v Kč / 1000 l*) v Kč

Přiznání sestavil Telefon

Finanční úřad přiznanou daň vyměřil/dodatečně vyměřil podle § 46 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění

pozdějších předpisů, dne ke dni

Podpis oprávněného pracovníka

a

b

Celkem x x

POKYNY
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
§ 12c odst. 6 až 8 zákona.
Rodné číslo vyplňuje poplatník (fyzická osoba) vždy, i když mu bylo přiděleno daňové identifikační číslo.
Tabulka pro výpočet
Poplatník vyplňuje řádky "a". Řádky "b" jsou určeny pro záznamy finančního úřadu. Pokud je míst spotřeby více než řádků, použije poplatník
zvláštní přílohu při dodržení formy tabulky.
Záhlaví Pod pojmem "topný olej" se rozumí uhlovodíková paliva a maziva uvedená v § 19 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. a), d) a e) zákona.
sl. 2 Uvádí se adresa místa, kde je umístěno zařízení spotřebovávající topný olej.
sl. 3 Uvádí se spotřeba topného oleje pro výrobu tepla v měsíci, kterého se daňové přiznání týká. Spotřeba se uvádí v 1000 litrech na tři

desetinná místa.
sl. 4 Uvádí se sazba spotřební daně platná v den vyskladnění topného oleje, jehož spotřeba je vykázána ve sloupci 3, od plátce spotřební

daně.
sl. 5 Částka daně se vypočítá vynásobením sloupce 3 sloupcem 4. Výsledek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Řádek "Celkem" je součtem řádků 1 až 10. Vyplňuje se jen ve sloupci 3 a sloupci 5.

*) Při podání dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období před 1. 7. 1999, pokud na řádném daňovém přiznání byla uvedena spotřeba topných olejů
v tunách, se postupuje podle předchozí právní úpravy (t. j. vykazuje se v tunách).


