ZELENÁ NAFTA
Postup při vracení části
spotřební daně z nafty
spotřebované při provádění
hospodaření v lese

Od 1. července 2017 je poskytována vratka daně z nafty,
která je spotřebována při provádění hospodaření v lese. Pro
osoby provádějící hospodaření v lesích uspořádala Celní
správa České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství v květnu a červnu letošního roku několik školení
věnovaných zejména způsobu uplatňování nároků na vrácení části spotřební daně. Nejdůležitější informace z uvedených školení přináší čtenářům Lesnické práce tato speciální
příloha.

Právní úprava
Právní základ pro poskytování vratky daně z nafty spotřebované při
provádění hospodaření v lese tvoří především zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o spotřebních daních“), vyhláška provádějící § 57 zákona o spotřebních
daních a také zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „daňový řád“).
Ve svém současném znění uvádí § 57 zákona o spotřebních daních,
že nárok na vrácení daně ve výši 4 380 Kč / 1 000 l nafty vzniká osobě,
která nakoupila naftu za cenu obsahující spotřební daň a tuto naftu po
30. červnu 2017 (bez ohledu na datum nákupu nafty) prokazatelně spotřebovala při provádění hospodaření v lese. Zmíněnou osobou se rozumějí nejen vlastníci lesa, osoby s právem hospodařit s lesy ve vlastnictví
státu a nájemci, pachtýři či vypůjčitelé lesa apod., ale také dodavatelé
lesnických služeb, bez omezení velikostí podniku (tedy i velké podniky).
Hospodaření v lese je definováno odkazem na § 2 písm. d) lesního zákona jako obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa (především doprava dříví).
Nárok na vrácení daně se podle § 57 zákona o spotřebních daních
prokazuje dokladem od prodejce o prodeji nafty a evidencí o skutečné
spotřebě nafty při provádění hospodaření v lese. Doklad o prodeji nafty
musí obsahovat především identifikaci prodávajícího, identifikaci kupujícího, množství prodané nafty, její obchodní označení a kód nomenklatury, sazbu spotřební daně a výši spotřební daně (blíže § 57 odst. 12 zákona o spotřebních daních). Způsob a vedení evidence o skutečné
spotřebě nafty je stanoven vyhláškou č. 176/2017 Sb., provádějící § 57
zákona o spotřebních daních. Termín a způsob uplatnění nároku na vrácení daně je stanoven § 57 odst. 15 až 17 zákona o spotřebních daních
a bude blíže popsán v navazujícím textu.
Postup správce daně a práva a povinnosti daňových subjektů při
správě spotřební daně (včetně vratky spotřební daně) jsou dále upraveny daňovým řádem, nejdůležitější procesní vlivy na vratku daně budou
také dále uvedeny.
Při aplikaci právní úpravy postupuje Celní správa České republiky
(dále jen „celní správa“) také podle svých vnitřních pokynů, z nichž je
pro žadatele důležitý pouze seznam činností s nárokem / bez nároku na
vratku; tento seznam je zveřejněn na webových stránkách celní správy
(www.celnisprava.cz nebo cs.mfcr.cz).

Označení nafty
Bez ohledu na obchodní označení nafty u prodejce a odchylně od
výše zmíněného kódu nomenklatury se v procesu vratky daně používá
šestimístný kód VV („vybraného výrobku“), který se uvádí v evidenci
o skutečné spotřebě nafty i na daňovém přiznání. Motorová nafta bez
přídavku biopaliv (B0, též MONA) a motorová nafta s nízkým přídavkem
biopaliv (B7, též DIESEL), obě často nazývané „čistá motorová nafta“,
mají společný kód VV 271085. Směsná motorová nafta s přídavkem biopaliv (SMN, B30, též BIONAFTA, EKODIESEL apod.) se označuje kódem
VV 271036.

Druhy činností
Daňové přiznání se podává společně za všechny činnosti s nárokem
na vratku daně z nafty spotřebované ve zdaňovacím období, tedy nejen
za provádění hospodaření v lese, ale i za zemědělskou prvovýrobu. Pro
rozlišení jednotlivých druhů činností jsou zavedeny kódy 1 – „čistá“
rostlinná výroba, 2 – „čistá“ živočišná výroba, 31 až 33 – kombinace
rostlinné a živočišné výroby podle intenzity chovu, 4 – rybníkářství a 5 –

hospodaření v lese. Lesní školkařská činnost se pro potřeby vratky daně
považuje za rostlinnou výrobu.

Lhůty pro uplatnění nároku na vratku
Tyto lhůty jsou zákonem o spotřebních daních nastaveny rozdílně pro
fyzické osoby a právnické osoby. Zdaňovacím obdobím pro všechny
druhy spotřebních daní, tedy i pro daň z minerálních olejů (vč. nafty), je
kalendářní měsíc. Za každé zdaňovací období se nárok na vrácení daně
uplatňuje samostatně, v jedné žádosti není možné vykázat spotřebu
nafty např. za čtvrtletí. Před uplatněním nároku na vrácení daně nemusí
daňový subjekt podávat přihlášku k registraci ke spotřební dani.
Nárok na vrácení daně se uplatňuje prostřednictvím řádného daňového přiznání (DAP) do 25. dne měsíce následujícího po měsíci spotřeby
nafty (tedy po vzniku nároku na vrácení daně) nebo v případě právnických osob během dalších dvou následujících měsíců a v případě fyzických osob během dalších šesti následujících měsíců. Nárok na vratku
daně z nafty spotřebované např. v červenci 2017 je tedy možné v případě právnických osob uplatnit do 25. října 2017 a v případě fyzických
osob do 26. února 2018. Pokud v těchto lhůtách není nárok na vratku
daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká. Během dalších dvou navazujících měsíců je možné v případě zvýšení nároku na vratku daně
podat ještě dodatečné daňové přiznání (DoDAP). Do 25. dne měsíce následujícího po měsíci spotřeby nafty je možné podané řádné daňové přiznání nahradit opravným daňovým přiznáním.

Způsoby uplatnění nároku na vratku
Přípustné způsoby podání daňového přiznání jsou nastaveny různě
pro právnické osoby, pro fyzické osoby s datovou schránkou a pro fyzické osoby bez datové schránky. Níže uvedené formuláře jsou dostupné
na webových stránkách Celní správy ČR a vždy jsou doplněny o poučení, jak postupovat při jejich vyplňování.
Právnická osoba podává daňové přiznání výhradně elektronicky ve
formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím
dálkový přístup, tím je myšleno prostřednictvím on-line formuláře daňového přiznání pro právnické osoby (tzv. ZFO formulář). Elektronickým
podáním se rozumí podání prostřednictvím datové schránky nebo emailovou zprávou na e-podatelnu celní správy s tím, že e-mailová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Používání
ZFO formuláře vyžaduje instalaci specifických softwarových prvků, proto
se před prvním použitím tohoto formuláře doporučuje provést test nastavení počítače a doinstalovat chybějící plug-in prvky (podrobnosti na
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/mineraly/Stranky/
ZN.aspx). Samotný ZFO formulář je pak k dispozici na webových stránkách Celní správy ČR www.celnisprava.cz v části Daně – Daňové tiskopisy – Spotřební daně – uplatnění nároku na vrácení daně, stejně tak
v části Formuláře on-line – Formuláře – Spotřební daně – uplatnění nároku na vrácení daně.
Fyzická osoba s datovou schránkou podává daňové přiznání také výhradně elektronicky, ale může využít i ostatní možnosti mimo ZFO formulář (nicméně se tento formulář doporučuje používat všem žadatelům
o vratku, protože výrazně snižuje chybovost v daňových přiznáních). Pokud fyzická osoba s datovou schránkou nepodá daňové přiznání elektronicky, v souladu s § 247a daňového řádu uhradí pokutu 2 000 Kč.
Elektronickým podáním se opět rozumí podání prostřednictvím datové
schránky nebo e-mailovou zprávou (opatřenou zaručeným elektronickým podpisem) na e-podatelnu celní správy. Samotné daňové přiznání
fyzická osoba s datovou schránkou vytváří buď přímo v prostředí ZFO

Přehled činností prováděných
při hospodaření v lese

Lze uplatnit
nárok na
vrácení daně

Pěstební činnosti v lese.
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Příprava půdy pro přirozené zmlazení nebo pro zalesňování.
Doprava materiálu pro pěstební činnost
z vlastního skladu nebo z vlastní výroby na místo použití.
Doprava materiálu pro pěstební činnost
od výrobce/prodejce na místo použití.
Doprava materiálu pro pěstební činnost
od výrobce/prodejce na vlastní sklad.
Vápnění, hnojení půdy.
Aplikace přípravků na ochranu rostlin.
Strojní výsadba (jamkovačem, rýhovým zalesňovacím strojem).
Vyžínání náletů a kultur.
Výstavba oplocenek (vrtání děr pro kůly,
zatloukání/zatlačování kůlů).

ano
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano

Těžba, doprava a zpracování dřeva.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Mechanizované odstraňování nárostů, odrostlých kultur,
mlazin (při rozčleňování lesních porostů).
Těžba dřeva (výchovná, předmýtní, mýtní, nahodilá)
těžebním strojem.
Soustřeďování dříví na lesní skládku/lesní sklad
a druhování dříví na lesní skládce/lesním skladu.
Shrnování klestu a vyvážení klestu z lesního porostu
na lesní skládku/lesní sklad.
Drcení/štěpkování klestu v lesním porostu nebo
na lesní skládce/lesním skladě.
Odstraňování pařezů
Úprava lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L)
po soustřeďování dříví.
Těžba a doprava ostatních produktů lesa
na lesní skládku/lesní sklad.
Odvoz dříví, štěpky a ostatních produktů lesa z lesní skládky
/lesního skladu na první sklad žadatele umístěný mimo les.
Odvoz dříví, štěpky a ostatních produktů lesa k dopravci
nebo na sklad jiného obchodníka nebo jiného zpracovatele.
Druhování dříví na prvním skladě žadatele
umístěném mimo les.
Zpracování klestu na prvním skladě žadatele
umístěném mimo les.
Druhování dříví, zpracování klestu u dopravce
nebo na skladě jiného obchodníka nebo jiného zpracovatele.

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ne

Ostatní činnosti v lese.
■

■
■
■
■

Neinvestiční péče o lesní cesty (1L nebo 2L),
lesní svážnice (3L) a technologické linky
(4L) – opravy, údržba, včetně pluhování.
Meliorace lesní půdy (zřizování, opravy, údržba).
Protipožární pásy (zřizování, údržba).
Speciální výsadby lesních dřevin (zřizování, obhospodařování).
Ostatní speciální výsadby dřevin (zřizování, obhospodařování).

ano
ano
ano
ano
ne

Obecné (nezařazené) činnosti.
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Přesun lesnické techniky do lesa po vlastní ose (a zpět).
Převoz koně pro práci v lese.
Převoz lesnické techniky do lesa na vleku (a zpět).
Přesun lesnické techniky v lese mezi jednotlivými pracovišti.
Jízda lesnické techniky na čerpací stanici
(nákup pohonných hmot pro techniku) a zpět.
Jízda lesnické techniky přes čerpací stanici
(nákup pohonných hmot pro techniku) a dále do lesa.
Využití služebního vozidla osobou provádějící hospodaření v lese
(i vlastním nebo smluvním odborným lesním hospodářem)
pro plánování hospodaření v lese a dohled nad jeho prováděním
a pro kontrolu lesa (zejm. kvůli prevenci požárů a ochraně lesa).
Využití služebního vozidla odborným lesním hospodářem
v případech, kdy jeho činnost hradí stát.
Hromadná doprava více pracovníků do lesa a z lesa.
Doprava pracovních a ochranných pomůcek pracovníkům.
Doprava jídla pracovníkům.
Doprava pohonných hmot (z vlastního skladu) pro lesnickou
techniku do lesa.
Spotřeba vlastní pojízdné dílny opravující lesnickou techniku v lese.

Evidence skutečné spotřeby nafty

ano
ano
ne
ano
ne
ano

ano
ne
ano
ano
ne
ano
ano

formuláře, nebo podá PDF formulář vytvořený v prostředí ZFO formuláře,
nebo využije interaktivní PDF formulář (https://www.celnisprava.cz/cz/
dane/tiskopisy/Stranky/danove-tiskopisy.aspx, stejně tak www.celnisprava.cz – Daně – Daňové tiskopisy – Spotřební daně – uplatnění nároku na
vrácení daně), nebo tento PDF formulář po vyplnění vytiskne, naskenuje
a podá výše uvedeným způsobem.
Fyzická osoba bez datové schránky nemá povinnost podávat daňové
přiznání elektronicky a může proto využít i ostatní možnosti mimo ZFO
formulář (ačkoliv se tento formulář doporučuje využívat i těmto osobám).
Fyzická osoba bez datové schránky může daňové přiznání podat e-mailovou zprávou (opatřenou zaručeným elektronickým podpisem) na e-podatelnu celní správy, stejně tak e-mailovou zprávou bez zaručeného elektronického podpisu na e-podatelnu celní správy (v tomto případě musí být
podání do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno podáním obsahujícím zaručený elektronický podpis nebo fyzický podpis na listině) a samozřejmě
také poštou nebo osobně. Daňové přiznání fyzická osoba bez datové
schránky vytváří buď přímo v prostředí ZFO formuláře, nebo podá PDF
formulář vytvořený v prostředí ZFO formuláře, nebo využije interaktivní
PDF formulář (na výše uvedeném odkazu), nebo podá sken vyplněného
a vytištěného PDF formuláře, nebo podá přímo vyplněný a vytištěný PDF
formulář v listinné podobě.
Výhodou ZFO formuláře je také možnost uložit jej po vytvoření do vlastního počítače (ve formátu XML), při příštím sestavování žádosti tento soubor XML do formuláře načíst a využít tak většinu údajů vyplněných při
předchozím sestavování žádosti; nutné je opravit jen několik položek –
zejm. zdaňovací období. Soubor XML slouží výhradně pro potřebu žadatele a na celní správu se nezasílá!
K podávanému daňovému přiznání se vždy přikládají prosté kopie dokladů o prodeji nafty. Při elektronickém podání se preferují skenované kopie v PDF formátu, celkově mohou přikládané soubory mít velikost max.
20 MB (při podání do datové schránky), resp. 10 MB (při podání e-mailem na e-podatelnu celní správy). Při větší velikosti se další část souborů
podává samostatně, nebo se všechny přílohy podají v listinné podobě.
Co se týká samotné evidence spotřebované nafty, formulář daňového
přiznání obsahuje pouze tabulku pro výpočet nároku na vrácení spotřební
daně. Do této tabulky se uvádí druh nafty (prostřednictvím výše uvedeného kódu VV), druh činnosti (prostřednictvím výše uvedených hodnot 1–5)
a množství nafty spotřebované při činnostech s nárokem na vratku v rámci provádění hospodaření v lese za uvedené zdaňovací období. Samotná
evidence o skutečné spotřebě nafty se k daňovému přiznání nemusí přikládat, nicméně celní úřad je oprávněn si ji vyžádat a často tak činí, je
proto třeba očekávat spíše požadavek na pravidelné přikládání evidence
ke každé žádosti o vratku.

Náležitosti evidence skutečné spotřeby nafty jsou dány vyhláškou provádějící § 57 zákona o spotřebních daních. V evidenci jsou za osobu žadatele a za zdaňovací období uvedeny:
■ místo spotřeby nafty (za činnosti prováděné v lese se uvádí označení
jednotek prostorového rozdělení lesa, při činnostech prováděných
mimo les se uvádí údaje podle katastru nemovitostí, adresa nebo místní název – pokud je s ním celní úřad předem seznámen a akceptuje
jej),
■ druh vykonávané práce,
■ údaj o množství nafty spotřebované při činnostech s nárokem na vratku (za každý druh nafty samostatně),
■ identifikace smluvního vztahu, na jehož základě daňový subjekt vyko-

nané práce provedl – neuvádí jej vlastníci lesa a osoby s právem
hospodařit s lesy ve vlastnictví státu; ostatní (nájemci, pachtýři, vypůjčitelé lesa, dodavatelé lesnických služeb aj.) uvádí druh smluvního
vztahu (nájemní smlouva, pachtovní smlouva, smlouva o výpůjčce,
smlouva o dílo, objednávka, dohoda o provedení práce, dohoda
o pracovní činnosti aj.), účastníky smluvního vztahu a datum uzavření
smluvního vztahu; pokud má tento smluvní vztah více úrovní (např.
v případě osoby dodávající lesnické služby nájemci lesa), uvedou se
všechny smluvní vztahy navazující na vlastníka lesa nebo osobu
s právem hospodařit s lesy ve vlastnictví státu (v uvedeném případě
se uvede nájemní smlouva a zároveň smlouva nájemce s dodavatelem lesnických služeb).
Evidence tedy nemusí být detailně prováděna za konkrétní činnosti
v provázanosti na konkrétní místa (např. „v červenci 2017 se při těžbě
dřeva v porostní skupině … spotřebovalo … litrů nafty, při navazujícím
soustřeďování dříví z porostní skupiny … se spotřebovalo … litrů nafty,
při odvozu dříví z lesa na sklad … se spotřebovalo … litrů nafty a při využití služebního vozidla pro cesty do porostů … se spotřebovalo … litrů
nafty“), ale postačí ve výše uvedené požadované struktuře – např. takto:
„V červenci 2017 se v rámci lesního majetku … v porostních skupinách
… a na skladě … spotřebovalo při těžbě dřeva, soustřeďování dříví, odvozu dříví a při využití služebního vozidla osobou provádějící hospodaření
v lese … litrů nafty VV 271085 a … litrů nafty VV 271036. Identifikace
smluvního vztahu: nájemní smlouva ze dne … mezi … a ….“ Tyto údaje
mohou mít podobu tabulky, zveřejněné jako vzor pro zemědělské podnikatele provozující zemědělskou prvovýrobu na www.celnisprava.cz (jako
jedna z příloh vnitřního pokynu Celní správy ČR č. 18/2014) s doplněním
o sloupec pro výše uvedenou identifikaci smluvního vztahu.
Skutečná spotřeba motorové nafty se při kontrole u daňového subjektu prokazuje doklady podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů. Z těchto dokladů musí být zřejmé kdy, kde

Seznam pracovníků odborných útvarů celního úřadu, kteří mohou
po přechodnou dobu poskytovat daňovým subjektům základní
a stručné informace k problematice „zelené nafty“
Název celního úřadu

Jméno

Telefon

pro hlavní město Prahu

Kratochvíl Aleš nprap
Procházková Jitka prap.
Kletečka Jiří nprap
Soldát Petr nprap
Pisca Daniel prap
Ronnerová Jiřina nprap. Ing.
Moudrá Eliška nprap. Bc.
Zahradník Petr npor. Ing
Hroudová Petra nprap.
Motlochová Eugenie nprap
Kumorová Alice prap.
Goryl Jiří prap. Mgr.
Březina Luděk nprap.
Dušek Pavel nprap.
Reitšpies Michal nprap. Bc
Benkovská Veronika nprap
Jankovská Magdaléna prap. Mgr.
Svobodová Hana prap
Brabcová Eva nprap.
Šimáčková Šárka prap.
Kulhánková Soňa prap.
Rybářová Zdeňka nprap.
Nešporová Petra nprap.
Bláhová Pavlína nprap.
Bufáková Romana npor. Bc.
Mařík Bohuslav nprap.
Malovaný Jaromír nprap. Ing.

261334112
261334335
261334168
386714386
548139252
607079265
353248247
495756249
485218253
595132711
585112219
581706239
601303048
466797342
377204383
720735718
720735720
720748472
601587519
724431168
724431167
720735712
327539209
261337000
724454889
567109308
577054283

pro Jihočeský kraj
pro Jihomoravský kraj
pro Karlovarský kraj
pro Královéhradecký kraj
pro Liberecký kraj
pro Moravskoslezský kraj
pro Olomoucký kraj

pro Pardubický kraj
pro Plzeňský kraj
pro Středočeský kraj

pro Ústecký kraj
pro kraj Vysočina
pro Zlínský kraj

Pracoviště
Oddělení CÚ Daňové
Praha 1
Praha 1
Praha 1
České Budějovice
Brno - Slatina
Cheb
Karlovy Vary
Náchod
Liberec
Ostrava
Olomouc
Přerov
Šumperk
Pardubice
Plzeň
Benešov u Prahy
Benešov u Prahy
Kladno
Kladno
Kolín 4
Kolín 4
Kosmonosy
Kutná Hora
Mělník
Chomutov
Střítež u Jihlavy
Zlín

a kolik pohonných hmot bylo spotřebováno při jakých činnostech, případně jakými stroji.

Činnosti s nárokem na vratku a bez nároku na vratku
Pro lepší orientaci žadatelů a pro zajištění stejné praxe všech celních
úřadů je jako podpůrný materiál vypracován a zveřejněn na www.celnisprava.cz přehled činností v rámci provádění hospodaření v lese s nárokem na vratku a bez nároku na vratku.
Obecně se vratka daně poskytuje za všechny činnosti patřící mezi pěstební a těžební činnosti. Rozdílný přístup k nároku na vratku nastává až
v případě dopravy materiálu pro pěstební činnost do lesa a obdobně
v případě odvozu dříví a štěpky z lesa. Pro dopravu materiálu pro pěstební činnost do lesa platí, že nárok na vratku daně se uznává v případě dopravy uvedeného materiálu z vlastní výroby nebo vlastního skladu do
lesa; pokud je uvedený materiál dopravován od jiného výrobce nebo prodejce (platí i pro sadební materiál!), ať už na místo spotřeby nebo na
sklad žadatele, nárok na vratku není (jedná se o dopravu v rámci obchodu). Pro odvoz dříví a štěpky z lesa pak platí, že nárok na vratku se uznává jen v případě dopravy na první sklad žadatele mimo les (prvním skladem se rozumí první sklad žadatele v rámci celého procesu dopravy dříví
a štěpky, nikoliv sklad v nejmenší vzdálenosti od okraje lesa). Odvoz dříví
a štěpky z lesa k dopravci, jinému zpracovateli nebo jinému obchodníkovi
a odvoz dříví a štěpky z prvního skladu žadatele mimo les a dále jsou bez
nároku na vratku (jedná se opět o dopravu v rámci obchodu).
Z obecných činností (nezařaditelných do pěstební nebo těžební činnosti) se rozlišuje nárok na vratku daně i v případě dopravy lesnické
techniky do lesa a zpět – přesun po vlastní ose je s nárokem na vratku,
převoz na vleku je bez nároku na vratku. Přesun lesnické techniky
v lese mezi jednotlivými pracovišti je vždy s nárokem na vratku.
Dále se rozlišuje v případě služebního vozidla využívaného pro plánování hospodaření v lese a dohled nad jeho prováděním a pro kontrolu
lesa (zejm. kvůli prevenci požárů a ochraně lesa). Nárok se nepřiznává pro jízdu odborného lesního hospodáře v případech, kdy
jeho činnost hradí stát. V ostatních případech využití služebního
vozidla (vlastním zaměstnancem nebo smluvním odborným lesním
hospodářem) se nárok na vratku přiznává. Pro tyto činnosti jako
místo činnosti stačí uvést pouze lesní majetek (lesní hospodářský
celek nebo zařizovací obvod).
Z obecných činností za zmínku stojí ještě nárok na vratku v případě dopravy pracovníků do lesa a z lesa – ten se přiznává jen
v případě, že se jedná o hromadnou dopravu (dvou nebo více)
pracovníků.
Na základě prvních zkušeností s poskytováním vratky daně
v odvětví lesního hospodářství se přehled činností s nárokem na
vratku a bez nároku na vratku může dále rozvíjet a upřesňovat,
aktuální podoba bude vždy zveřejněna na webových stránkách
Celní správy ČR.

Jednání s Celní správou České republiky
Příslušným správcem spotřební daně, a tedy i vratky daně, je
vždy celní úřad místně příslušný k sídlu právnické osoby nebo
místu pobytu fyzické osoby. Na každém celním úřadu je specialista pro agendu vratky daně ze zelené nafty, přehled pracovišť
a příslušných zaměstnanců Celní správy ČR je na www.celnisprava.cz zveřejněn jako informace čj. 6402/2017-90000-231. S těmito pracovníky je vhodné navázat kontakt a zjistit si u nich bližší
informace a dosavadní praxi v oblasti podávání daňového přiznání
a vedení evidence skutečné spotřeby nafty.

