Oznámení dle ust. § 134zf odst. 3 zákona o spotřebních daních
oznamované dle ust. § 134zf odst. 4 písm. c) bod 2. zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o spotřebních daních“)

01 Celnímu úřadu pro

02 Interní pořadové číslo oznámení

03 Identifikace osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem (dále jen "ZMO"):
a) Identifikační číslo:
b) Registrační číslo:
c) Název právnické osoby včetně dodatku nebo osobní jméno a příjmení fyzické osoby:

04 Údaje oznamované dle ust. § 134zf odst. 3 zákona o spotřebních daních
a) Účel použití ZMO
V případě více druhů účelu použití ZMO, další uveďte v samostatné příloze.
Místo skladování ZMO
b) Ulice (nebo část obce)

c) Číslo popisné/orientační

d) Obec

e) PSČ

V případě více míst spotřeby ZMO, další uveďte v samostatné příloze v rozsahu b) až e).
Místo spotřeby ZMO
f) Ulice (nebo část obce)

g) Číslo popisné/orientační

h) Obec

i) PSČ

V případě více míst spotřeby ZMO, další uveďte v samostatné příloze v rozsahu f) až i).
Identifikační údaje osoby nakládající se ZMO (odběratele), který od subjektu
nabude ZMO za účelem spotřeby, prodeje nebo jiného převodu
j) Identifikační číslo
k) Registrační číslo pro účely nakládání se ZMO
l) Název právnické osoby včetně dodatku
m) Právní forma

n) Zkrácené obchodní jméno:

o) Osobní jméno:

p) Příjmení:

r) Dodatek:

s) Datum narození:

q) Titul:

t) Ulice (nebo část obce)

u) Číslo popisné/orientační

v) Obec

w) PSČ

x) Stát
V případě více odběratelů ZMO, další uveďte v samostatné příloze v rozsahu j) až x).

Pokyny:
Oznámení dle ust. § 134zf odst. 3 zákona o spotřebních daních podává osoba nakládající se
zvláštním minerálním olejem správci daně v souladu s ust. § 134zf odst. 4 písmeno c) bod 2.
zákona o spotřebních daních před každou změnou údaje.
Oznámení se v souladu s ust. § 134zf odst. 5 zákona o spotřebních daních podává elektronicky.
01 Celnímu úřadu pro - doplníte zbývající část oficiálního názvu svého místně příslušného celního
úřadu (např. Jihočeský kraj).
Místní příslušnost se určuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
popř. dle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
02 Interní pořadové číslo oznámení - prostor pro subjekt.
03 Identifikace osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem
a) Identifikační číslo - není-li IČ subjektu přiděleno, přidělí mu správce daně rozhodnutím vlastní
identifikátor.
b) Registrační číslo - uveďte registrační číslo uvedené v Rozhodnutí o registraci dle ust. § 134z
zákona o spotřebních daních.
c) Název právnické osoby včetně dodatku nebo osobní jméno a příjmení fyzické osoby - vyplníte
název právnické osoby nebo osobní jméno a příjmení fyzické osoby.
04 Údaje oznamované dle ust. § 134zf odst. 3 zákona o spotřebních daních
a) účel použití ZMO – uveďte účel použití ZMO (např. spotřeba při obrábění kovů).
b) až e) místo skladování ZMO – vyplníte adresu místa skladování ZMO.
f) až i) místo spotřeby ZMO – vyplníte adresu místa spotřeby ZMO.
j) až x) identifikační údaje osoby nakládající se ZMO (odběratele), který od subjektu nabude ZMO
za účelem spotřeby, prodeje nebo jiného převodu – vyplníte předepsané údaje o odběrateli.
Je-li odběratel právnická osoba, údaje o) až s) se nevyplňují. Je-li odběratel fyzická osoba, údaje l)
až n) se nevyplňují

