EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
DOKLAD POTVRZUJÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ SPOTŘEBNÍ DANĚ
(článek 18.3 Směrnice 92/12/EHS ze dne 25.2.1992)

Odesílatel 1

Příjemce
Název

Název

Pro úřední záznamy

Adresa

Adresa

Adresa celního úřadu

DIČ (je-li
přiděleno)
Očekávané datum dodání vybraných
výrobků do ČR
Množství
Druh SPD

Výpočet spotřební daně (s výjimkou tabákových výrobků)
2

Množství vybraných
výrobků (na 2 desetinná
3
místa)

Sazba SPD

4

Celková částka SPD

5

Částka daně

Celní úřad, razítko

Celková SPD v Kč
Placené DPH v Kč

6

Celková částka daně v Kč
Prohlášení:
Já ………………………….…………………………………………………………….……….prohlašuji tímto,
(jméno a příjmení – HŮLKOVÝM PÍSMEM)
že výše uvedené skutečnosti osvědčují celkové množství vybraných výrobků dodaných do ČR.
Podpis …………………………………………………… Datum ……………………………..………………..

Tiskopis určený pro
oprávněného příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků

Poznámka
Po úředním ověření tento dokument potvrzuje, že spotřební daň byla zajištěna v celkové částce uvedené na lícové
straně dokumentu, jak je požadováno podle čl. 18 směrnice 92/12/EHS
Údaje o odesílateli: pokud není dostatek místa v tabulce na lícové straně tiskopisu, pokračujte na rubové
straně tiskopisu pro oprávněného příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků.
Jakmile obdržíte vybrané výrobky dodané do ČR, doručte tento tiskopis příslušnému celnímu úřadu, kde
budete platit spotřební daň.
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Odesílatel 1

Příjemce
Název

Název

Pro úřední záznamy

Adresa

Adresa

Adresa celního úřadu

DIČ (je-li
přiděleno)
Očekávané datum dodání vybraných
výrobků do ČR
Množství
Druh SPD

Výpočet spotřební daně (s výjimkou tabákových výrobků)
2

Množství vybraných
výrobků (na 2 desetinná
3
místa)

Sazba SPD

4

Celková částka SPD

5
Přijatá částka v Kč
Podpis pokladníka

Vyúčtováno dne
Datum vstupu
Kontrola na vstupu
Datum odmítnutí
Důvod

Přijatá opatření

Podpis, datum

Číslo platby, datum

Celková SPD v Kč
Placené DPH v Kč

6

Celková zaplacená částka v Kč
Prohlášení:
Já ………………………….…………………………………………………….……………….prohlašuji tímto,
(jméno a příjmení – HŮLKOVÝM PÍSMEM)
že výše uvedené skutečnosti osvědčují celkové množství vybraných výrobků dodaných do ČR.
Podpis …………………………………………………… Datum ……………………………………..

Tiskopis určený pro celní úřad

Otisk služebního razítka

Vysvětlivky
1. Údaje o odesílateli: zde se uvedou údaje o odesílateli vybraných výrobků. V případě využití jednoho
dopravního prostředku pro vybrané výrobky od více odesílatelů, uvede se zde první nebo
hlavní odesílatel. K zásilce musí být přiloženy všechny faktury od všech odesílatelů.
Pro uvedení všech údajů o vybraných výrobcích se využije tabulka na rubové straně
Tiskopisu pro daňový subjekt. Pro jednotlivé zásilky, které jsou dopravovány odděleně, se
vyplňuje tiskopis samostatně pro každou zásilku.
2. Druh SPD:

zde se vyplní číselný kód následujícím způsobem
779 pro minerální oleje,
4773 pro pivo,
780 pro víno,
4781 pro líh.

3. Množství vybraných výrobků: uveďte množství vybraných výrobků v měřících jednotkách podle jednotlivých
druhů vybraných výrobků na 2 desetinná místa, jak je uvedeno v části druhé zákona
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
4. Sazba daně:

uveďte sazbu daně k příslušnému vybranému výrobku podle části druhé zákona
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

5. Celková částka SPD: vynásobíte množství vybraných výrobků v měřících jednotkách sazbou daně, abyste
dostal částku daně splatnou pro každý druh vybraného výrobku.
6. Placené DPH:

pokud nejste registrován jako plátce DPH, zaplatíte DPH podle příslušné sazby a základu
DPH včetně spotřební daně.

