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1) Vyrobili jsme 500 000 litrů benzínu. Až ho prodáme benzínové pumpě za 64 000 000 Kč, vznikne nám
povinnost přiznat spotřební daň a DPH na výstupu. Sazba spotřební daně je 12 840 Kč za 1 000 litrů.
položka

výpočet

Kč

Obě daně zahrneme do daňových přiznání za příslušný měsíc a v řádném termínu odvedeme spotřební
daň 6 420 000 Kč a DPH 14 788 200 Kč.
2) Chemické závody v Litvínově za 1 den vyrobí 3 000 l benzínu s prodejní cenou bez daní 7 800 Kč/l.
Vypočtěte pro denní výrobu spotřební daň (sazba viz předchozí příklad), DPH a cenu včetně daní.
položka

výpočet

Kč

3) Dovezli jsme do Ruska 1 000 litrů šampaňského za 2 400 USD, dopravné na hranici EU činilo 600 USD,
sazba cla 25 %, sazba spotřební daně 2 340 Kč/hl. Dopravné z hranice EU do Ostravy činilo 2 000 Kč,
kurs CZK/USD 17.
položka

výpočet

Kč

Clo a spotřební daň zaplatíme do 10 dnů od proclení. v případě DPH víme, že ji uplatníme na vstupu i
výstupu a daňová povinnost vznikne až při prodeji tuzemskému zákazníkovi.
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4) Vypočítejte výši spotřební daně na 1 krabičku cigaret (20 ks) s cenou 70 Kč.
Procentní část 28 %, pevná část 1,12 Kč/ks, celkem nejméně ale 2,10 Kč/ks
§ 104 Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků
(3) Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá jako součet
následujících položek:
a) součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem,
b) součin pevné části sazby daně a počtu kusů.
(4) Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin minimální sazby daně a
počtu kusů.
(7) Je-li výše daně u cigaret vypočtená při použití pevné a procentní části sazby daně nižší než výše daně
vypočtená při použití minimální sazby daně, použije se výše daně vypočtená při použití minimální sazby
daně.

položka

výpočet

Kč

procentní část
pevná část
součet
minimální daň

Protože součet 22,60 Kč je méně než minimální daň, bude zaplaceno 42 Kč.
Kolik nás stojí náš zlozvyk a jak dobře se má stát díky naší závislosti?
Vycházíme z předchozího výpočtu.
počet vykouřených cigaret denně

10

20

počet vykouřených cigaret měsíčně
počet vykouřených krabiček měsíčně
cena celkem vč. daní měsíčně
spotřební daň
DPH
odvod státu měsíčně celkem
odvod státu ročně celkem
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