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SPO 001 | Příklad ke spotřební 
dani z minerálních olejů
podle právního stavu k 1. 1. 2020

Zadání
Daňový subjekt „PALIVA a.s.“ je provozovatelem regionální sítě čerpacích stanic se sídlem v Břeclavi. 
Pohonné hmoty pořizuje zejména od dvou výrobců – rafinérií v Maďarsku a na Slovensku a do 
České republiky je dopravuje v režimu podmíněného osvobození od daně. Zajištění daně na dopravu 
poskytuje vždy odesílající zahraniční daňový sklad.
Daňový subjekt „PALIVA a.s.“ je držitelem povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků. 
Zajištění daně poskytl finanční zárukou na částku 200 000 000 Kč, kterou přijal správce daně.
Daňový subjekt nemá žádné centrální skladovací prostory. Čerpací stanice zaváží přímo od dodavatele 
z Maďarska či Slovenska.
V roce 2018 dopravil daňový subjekt „PALIVA a.s.“ na své čerpací stanice následující množství 
pohonných hmot:
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leden 7 500 9 000 červenec 8 300 9 300

únor 7 250 9 200 srpen 8 200 9 200

březen 7 300 9 100 září 7 900 9 100

duben 7 800 9 500 říjen 7 700 9 200

květen 7 000 9 400 listopad 7 350 9 300

červen 7 600 9 100 prosinec 7 200 9 400

V roce 2019 probíhaly podnikatelské aktivity daňového subjektu „PALIVA a.s.“ následovně:
a.  Daňový subjekt „PALIVA a.s.“ dopravil na své čerpací stanice v lednu 2019 v režimu podmíněného

osvobození od daně z Maďarska 4 000 tisíce litrů motorového benzínu a 5 000 tisíc litrů motorové
nafty a ze Slovenska 3 400 tisíce litrů motorového benzínu a 4 500 tisíc litrů motorové nafty.
Obsah olova v motorovém benzínu nepřesáhl hodnotu 0,013 g/l. Množství jsou uvedena při
teplotě 15 °C.

b.  Dne 21. ledna 2019 byla zahájena doprava 20 000 litrů motorové nafty (množství je uvedeno
při teplotě 15 °C) od slovenského dodavatele na čerpací stanici daňového subjektu „PALIVA a.s.“.
V průběhu dopravy došlo k havárii autocisterny slovenské poznávací značky (z viny řidiče
této autocisterny), která naftu dopravovala a veškeré pohonné hmoty byly při havárii, resp.
při likvidaci jejích důsledků zničeny. K havárii došlo již na daňovém území České republiky.
Zajištění daně na dopravu bylo poskytnuto příjemcem daňovým subjektem „PALIVA a.s.“

c.  Daňový subjekt „PALIVA a.s.“ uzavřel v únoru z důvodů rekonstrukce jednu z čerpacích stanic
a na základě tohoto kroku byl nucen snížit přijímané množství minerálních olejů zhruba o 5 %
oproti předcházejícímu období.
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Zadání úkolu: 
1.  Co je základem spotřební daně a jaká sazba spotřební daně se na dané vybrané výrobky –

pohonné hmoty vztahuje?
2.  Jak se stanoví správná výše zajištění spotřební daně v případě daňového subjektu “PALIVA a.s.“?

Byla k 1.1.2019, resp. ve zdaňovacím období leden 2019, výše finanční záruky přijaté správcem
daně k zajištění spotřební daně v dostatečné výši?

3.  Definujte, kdy v daném případě subjektu vzniká ve zdaňovacím období leden 2019 povinnost
spotřební daň přiznat a zaplatit s odkazem na příslušná ustanovení zákona o spotřebních
daních. Vypočtěte výši povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit za zdaňovací období leden
2019. Jaká je lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období leden 2019 a splatnost této
daně?

4.  Kdy může daňový subjekt vzhledem k budoucímu snížení objemu přijímaných pohonných
hmot požádat o snížení zajištění daně?

Řešení:
...




