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POKYN č. MF-10
kterým se zrušují vybrané pokyny řady D
upravující problematiku spotřebních daní
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská
Tel.: 257 042 927

Č.j.: MF-14450/2016/2601-23
PID: MFCR6XUAEW

S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění
tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku
spotřebních daní, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále
postupováno.
Pokyn č. D-12

- Spotřební daň u surového zemědělského lihu a lihu rafinovaného

Pokyn č. D-35

- O uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12 odst. 1 písm. b)
zákona ČNR č. 587/1992 Sb., a o zúčtování ztrát v systému podvojného
účetnictví na základě § 5 odst. 1 písm. e) citovaného zákona
- Úprava pokynů k vyplňování přiznání ke spotřebním daním

Pokyn č. D-45
Pokyn č. D-66

- Výklad k § 11 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu
a o opatřeních s tím souvisejících

Pokyn č. D-78

- Výklad k některým ustanovením zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního
tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících

Pokyn č. D-84

- Prodej neznačených cigaret pro vývoz

Pokyn č. D-126

- K postupu při podání žádosti o povolení výroby bionafty podle § 19 odst. 3
zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, pro
uplatnění nároku na vrácení daně podle § 12 odst. 1 písm. b) cit. zákona, které
vydává Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem zemědělství
- Postup v systému podvojného účetnictví pro podnikatele při zúčtování vrácení
spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv
spotřebovaných pro výrobu tepla
- Pokyn, kterým se mění Pokyn D-126

Pokyn č. D-145
Pokyn č. D-158
Pokyn č. D-201

- Postup při vracení spotřební daně zaplacené v cenách
uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla

některých

Pokyn č. D-228
Pokyn č. D-229
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- Postup při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti
značení
- Vymezení pojmu "alkoholické nápoje" pro účely jejich prodeje

Ing. Andrej Babiš, v. r.
ministr financí

