
 
Vážený zákazníku,   
 dovolte nám, abychom Vás stručně seznámili s tím, jak žádat o vrácení 
spotřební daně z topných olejů :  
  
 Extra lehký topný olej dle celní nomenklatury 27101943, který nakupujete pro 
výrobu tepla ve Vašem objektu, je zatížen vratnou spotřební daní ve výši 9.950,- Kč 
na 1000 litrů.  

Dle zákona 353/2003 Sb. § 56 (1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a 
fyzickým osobám, které nakoupily minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) 
(dále jen "topné oleje"), které jsou barveny a značkovány podle zvláštního právního 
předpisu (zákon 136/1994 a ve znění pozdějších předpisů) za cenu včetně daně a 
prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla bez ohledu na způsob 
spotřeby tepla. Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby topných olejů  pro 
výrobu tepla .. 

..(4) Daň se vrací ve výši 9 290 Kč/1000 litrů, tj. ve výši daně, která byla 
zahrnuta do ceny nakoupených topných olejů, snížené o 660 Kč/1000 litrů.  

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 6 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.  Tolik ze zákona. 
 
Tiskopis žádosti o vrácení SD si vyzvednete na celním úřadě nebo stáhnete z jejich 
stránek: https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/SPD_V_2/3205_4_2AK.pdf 
 
Jednotlivé sloupce vyplníte dle pokynů: 
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/SPD_V_2/3205-1_4_1AK_KV.PDF 
 
Číslem výrobku (oleje)  je 271030,  sazba daně 9950 Kč / 1000 litrů 
 
Přechodně platí, že olej se starou spotřební daní 10950 Kč/1000 l označujeme 
v tiskopise 971030. 
  
K žádosti je potřeba přiložit originální fakturu, která dokládá, že jste olej 
nakoupili se spotřební daní a dále vyplněný „Provozní deník“, který Vám 
můžeme zaslat s fakturou. Na faktuře najdete i prohlášení o barvení a značkování 
paliva.   
  
Pokud byl olej protopen v jiném místě, než je Vaše trvalé bydliště (rekreační chalupa 
apod.), informujte se prosím při vyzvedání tiskopisu, na který celní úřad je třeba 
žádost o vrácení SD podat.   
 „Pokud oprávněný subjekt uplatní nárok na vrácení spotřební daně za více 
měsíců současně, je povinen podat daňové přiznání samostatně za každý měsíc.“ 
 
Celní úřad vrátí nárokovanou částku SD ve lhůtě 30 dní ode dne následujícího po 
podání žádosti, pokud se nevyskytnou žádné komplikace. Jestliže k nim dojde, celní 
úřad se sám ozve. 
V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat!  
 
Děkujeme, že nakupujete u nás.  
 
Ing. Karel Tondr 
provozní ředitel 
286001811, fax 286001819  
tondr@egenergie.com    
www.egenergie.com  
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