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3. SPOTŘEBNÍ DANĚ
Předmět daně:

Spotřební daní se zdaňují uhlovodíková paliva a maziva, líh, pivo, víno a tabákové
výrobky (dále jen "vybrané výrobky").
Plátci daně:

Plátci daně jsou všechny právnické a fyzické osoby, které v tuzemsku vybrané výrobky
vyrábějí nebo kterým mají být vyvážené nebo dovážené vybrané výrobky propuštěny.

Plátci jsou také právnické nebo fyzické osoby, které vyskladní nebo použijí vybrané
výrobky osvobozené od daně pro jiné účely, než stanovené zákonem.

Plátci se mohou stát právnické a fyzické osoby také v některých dalších případech,
které jsou blíže specifikovány v níže uvedeném zákoně.
Daňové přiznání:

Plátci, kterým vznikla daňová povinnost nebo nárok na vrácení daně, jsou povinni
předložit daňové přiznání správci daně. Daňové přiznání předkládají plátci měsíčně, a to
do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňová povinnost vznikla.

Pokud nevznikne ve zdaňovacím období daňová povinnost, ani nárok na vrácení daně,
daňové přiznání se nepředkládá.

Daňové přiznání nepředkládají výrobci a dovozci cigaret, kterým vznikla daňová
povinnost dnem nákupu tabákových nálepek.

Při dovozu, s výjimkou cigaret, plní funkci daňového přiznání rozhodnutí o propuštění
vybraných výrobků do příslušného režimu vydané na tiskopisu písemného celního prohlášení,
nebo jiné rozhodnutí celního orgánu o vyměření daně.

Právnické a fyzické osoby, které nakoupily a prokazatelně použily topné oleje pro
výrobu tepla a osoby provozující zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a vý-
chovu lesa, které nakoupily a prokazatelně použily vybraná uhlovodíková paliva a maziva
pro výše uvedený účel, uplatňují z nich vrácení spotřební daně u správce daně podáním
přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně. Daňové přiznání podávají do
25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl nárok na vrácení daně. Tyto
osoby mají postavení daňových poplatníků bez registrační povinnosti.
Splatnost daně:

Plátci, jejichž měsíční daňová povinnost (mimo daňové povinnosti při dovozu)
nepřesáhne částku 10 000 000,- Kč, odvádějí daň jednou částkou, a to do 25. dne po
skončení zdaňovacího období.

Plátci, jejichž daňová povinnost (mimo daňové povinnosti při dovozu) přesáhne částku
10 000 000,- Kč, odvádějí daň denními zálohovými částkami (stanovenými správcem daně)
počínaje 56. dnem od začátku měsíce, ve kterém daňová povinnost vznikla, a končí 55.
dnem od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňová povinnost vznikla.
Místo odvodu poslední zálohové částky musí vyrovnat daňovou povinnost za měsíc, ve
kterém daňová povinnost vznikla.

Splatnost spotřební daně z cigaret, u nichž je daň vybírána nákupem tabákových
nálepek, je do 60 dnů ode dne jejich převzetí od Celního úřadu Kutná Hora.

Při dovozu vybraných výrobků se daň odvádí ve lhůtě, kterou stanoví celní zákon.
Zákonná úprava:
Spotřební daně jsou upraveny zákonem č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění
zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/
1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona
č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb.


