Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Celnímu úřadu pro
01 Daňové identifikační číslo
C

Z

02 Rodné číslo / Datum narození

03 Identifikační číslo

otisk podacího razítka celního úřadu

NÁVRH NA VYDÁNÍ POVOLENÍ

podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "ZSpD")
04 Právnická osoba: Název právnické osoby včetně dodatku (dále jen „navrhovate”)

05 Fyzická osoba: Osobní jméno a příjmení (dále jen navrhovatel”)

Titul

06 Sídlo nebo místo pobytu navrhovatele
a) obec

b) PSČ

c) ulice (nebo část obce)

d) číslo popisné/orientační

e) stát

f) e-mail, telefon

07 Identifikátor datové schránky

08 Osoby, které jsou statutárním orgánem – jeho členem
a) příjmení

b) rodné příjmení

c) jméno(-a)

d) titul

f) obec

g) PSČ

h) ulice (nebo část obce)

i) číslo popisné/orientační

j) stát

k) e-mail, telefon

Údaje o dalších osobách, které jsou statutárním orgánem – jeho členem, uveďte v příloze.
25 3405 MFin 3405 – vzor č. 3

e) rodné číslo / datum narození
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09 Adresa pro doručování v ČR (pouze v případě, že není datová schránka)
a) obec

b) PSČ

c) ulice (nebo část obce)

d) číslo popisné/orientační

e) stát

f) e-mail, telefon

10 Zahraniční DIČ

Stát

11 Spolehlivost (prokázaná způsobem uvedeným v § 43d a § 43e ZSpD)
Položka není vyplňována navrhovatelem, který žádá o vydání povolení dle § 23 ZSpD, § 33a ZSpD, § 60 odst. 2 ZSpD
a § 134r ZSpD.
a) u navrhovatele

ano

ne

b) u statutárního orgánu

ano

ne

a) u navrhovatele

ano

ne

b) u statutárního orgánu

ano

ne

ano

ne

V případě "ano" jsou přílohou zákonem stanovené podklady prokazující spolehlivost [§ 43e odst.1 ZSpD].
12 Bezdlužnost (prokázaná způsobem uvedeným v § 43f ZSpD)
Položka není vyplňována navrhovatelem, který žádá o vydání povolení dle § 23 ZSpD.

V případě „ano” jsou přílohou zákonem stanovená potvrzení o bezdlužnosti [§ 43f písm. c) a d) ZSpD].
13 Oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti související s povolením

Položka není vyplňována navrhovatelem, který žádá o vydání povolení dle § 23 ZSpD, § 33a ZSpD, § 60 odst. 2 ZSpD
a § 134r ZSpD.
14 Vysloven zákaz, příp. omezení provozovat živnost umožňující výkon činnosti související s povolením
Položka není vyplňována navrhovatelem, který žádá o vydání povolení dle § 23 ZSpD, § 33a ZSpD, § 60 odst. 2 ZSpD
a § 134r ZSpD.
a) u navrhovatele

ano

ne

b) u statutárního orgánu

ano

ne

15 Navrhovatel je v likvidaci

ano

ne

Položka není vyplňována navrhovatelem, který žádá o vydání povolení dle § 23 ZSpD, § 33a ZSpD a § 134r ZSpD.
ano

16 Navrhovatel je v úpadku

ne

Položka není vyplňována navrhovatelem, který žádá o vydání povolení dle § 23 ZSpD, § 33a ZSpD a § 134r ZSpD.
17 Správní poplatek k návrhu na vydání povolení uhrazen
Uveďte způsob úhrady správního poplatku

ano

ne

18 Splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro ochranu života a zdraví osob
a životního prostředí

ano

ne

19 Přílohy
a) k 08 – Osoby, které jsou statutárním orgánem – jeho členem
b) k 11 – Spolehlivost (prokázaná způsobem uvedeným v § 43c a § 43e ZSpD)
c) k 12 – Bezdlužnost (prokázaná způsobem uvedeným v § 43f ZSpD)
d) ostatní

Počet listů příloh:
Počet listů příloh:
Počet listů příloh:
Počet listů příloh:
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e) Příloha návrhu na vydání povolení

Počet navrhovaných povolení

I

– Přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně (§ 13 ZSpD)

II

– Provozování daňového skladu (§ 19a ZSpD)

III – Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků (§ 22 ZSpD)
IV – Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků (§ 23 ZSpD)
V

– Zástupce pro zasílání vybraných výrobků (§ 33a ZSpD)

VI – Prodej za ceny bez daně (§ 36 ZSpD a § 87 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
VII – Nákup zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daň. oběhu (§ 60a ZSpD)
VIII – Značkování a barvení vybraných minerálních olejů (§ 134g ZSpD)
IX – Značkování některých dalších minerálních olejů (§ 134r ZSpD)
Podle zvoleného typu povolení vyplníte a předložíte i příslušný oddíl I až IX, který bude nedílnou součástí tohoto návrhu na vydání povolení.

Počet příloh celkem:

Počet listů příloh celkem:

20 Seznam příloh

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO NÁVRHU NA VYDÁNÍ POVOLENÍ
JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM.
Změnu údajů uváděných v povolení je držitel povolení povinen, v souladu s ustanovením § 43j ZSpD, oznámit správci daně
do 5 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejedná-li se o údaje, které má správce daně k dispozici, nebo jejichž změnu může
automatizovaným způsobem zjistit (okruh těchto údajů je zveřejněn na úřední desce správce daně).

Údaje o zástupci: (přílohou plná moc vydaná dne)
Osobní jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li navrhovatel či zástupce právnickou osobou)
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Osobní jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Navrhovatel / osoba oprávněná k podpisu:

Vlastnoruční podpis
navrhovatele / osoby oprávněné k podpisu

Datum
Otisk
razítka

Údaje uvedené v

(kromě písm. f)) budou uvedeny v
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POKYNY
k vyplnění návrhu na vydání povolení
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. u nerezidentů dle zákona
č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
01 Daňové identifikační číslo – vyplníte Vám přidělené daňové identifikační číslo.
02 Rodné číslo / datum narození – nemáte-li přiděleno rodné číslo, vyplníte datum narození (vyplňuje pouze navrhovatel – fyzická
osoba).
03 Identifikační číslo – není-li identifikační číslo navrhovateli přiděleno, přidělí mu správce daně rozhodnutím vlastní identifikátor.
04 Právnická osoba: Název právnické osoby včetně dodatku (dále jen „navrhovatel”) – vyplníte název právnické osoby.
05 Fyzická osoba: Osobní jméno a příjmení (dále jen „navrhovatel”) – vyplníte osobní jméno a příjmení ve stejném tvaru, v jakém
jsou uvedena ve Vašem rodném listu nebo v obdobném dokumentu u zahraničních osob.
06 Sídlo nebo místo pobytu navrhovatele – vyplníte předepsané údaje v položkách a) až f); (v případě právnické osoby vyplníte
adresu sídla, která byla zapsána do obchodního rejstříku nebo jiné zákonem určené evidence právnických osob; v případě fyzické
osoby vyplníte místo pobytu fyzické osoby – navrhovatele).
07 Identifikátor datové schránky – vyplníte identifikátor, sloužící k identifikaci datové schránky, máte-li datovou schránku zřízenou.
08 Osoby, které jsou statutárním orgánem – jeho členem – vyplníte a) nyní používané příjmení; b) příjmení uvedené v rodném listu
nebo v obdobných dokumentech u zahraničních osob a všechna dřívější příjmení; c) vyplníte jméno(-a) ve stejném tvaru, v jakém
jsou uvedena ve Vašem rodném listu nebo v obdobných dokumentech u zahraničních osob; e) nemáte-li přidělené rodné číslo,
vyplníte datum narození; doplníte položky f) až j). Podmínky spolehlivosti musí splňovat nejen navrhovatel a členové statutárního
orgánu, ale v případě, že členem statutárního orgánu je právnická osoba, i členové statutárního orgánu této společnosti, popř.
i člen statutárního orgánu další právnické společnosti v řadě.
Údaje o dalších fyzických nebo právnických osobách uveďte v příloze ve stejné struktuře. Navrhovatel, který je fyzickou osobou
tuto položku nevyplňuje.
09 Adresa pro doručování v ČR (pouze v případě, že není datová schránka) – vyplníte pouze v případě, že není datová schránka
a liší-li se adresa, kam požadujete, aby správce daně doručoval v ČR písemnosti, od adresy uvedené v položce 06.
10 Zahraniční DIČ – vyplníte DIČ přidělené v zahraničí a stát, který zahraniční DIČ přidělil.
11 Spolehlivost (prokázaná způsobem uvedeným v § 43d a § 43e ZSpD) – zaškrtněte odpovídající variantu, v případě „ano”
přiložte potvrzení o bezúhonnosti dle § 43e odst. 1 ZSpD. Podmínka spolehlivosti je posuzována u všech osob uvedených v položce
08.
12 Bezdlužnost (prokázaná způsobem uvedeným v § 43f ZSpD) – zaškrtněte odpovídající variantu; v případě "ano" přiložte
potvrzení o bezdlužnosti dle § 43f písm. c) a d) ZSpD (tj. potvrzení o bezdlužnosti na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění od všech zdravotních pojišťoven působících v ČR a
13 Oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti související s povolením – zaškrtněte odpovídající variantu.
14 Vysloven zákaz, příp. omezení provozovat živnost umožňující výkon činnosti související s povolením – zaškrtněte
odpovídající variantu.
15 Navrhovatel je v likvidaci – zaškrtněte odpovídající variantu.
16 Navrhovatel je v úpadku – zaškrtněte odpovídající variantu.
17 Správní poplatek k návrhu na vydání povolení uhrazen – zaškrtněte odpovídající variantu; uveďte způsob úhrady správního
poplatku. Výše správního poplatku je upravena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
18 Splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí
– zaškrtněte odpovídající variantu.
19 Přílohy – uveďte počet listů jednotlivých příloh; písm. f) vyberte konkrétní typ povolení, o které žádáte, a uveďte příslušný počet
návrhů na vydání povolení (např. 3, žádáte-li o vydání povolení pro tři daňové sklady).
[Pozn.: v případě přílohy dle položky 19 písm. f) se přílohou rozumí kompletní návrh na vydání příslušného povolení, který je tedy
do celkového počtu příloh započten jako jedna příloha s určitým počtem listů, např. podá-li navrhovatel návrh na vydání povolení
k provozování daňového skladu (viz oddíl II), započítá do příslušné položky „Počet příloh celkem” veškeré doklady, které jsou
součástí návrhu dle oddílu II jako jednu přílohu a do položky „Počet listů příloh celkem” započítá celkový počet listů podkladů
daného oddílu II (např. 10 listů). Podá-li ale návrh na vydání dvou druhů povolení, např. dle oddílu I a III, započítá do položky
„Počet příloh celkem” veškeré doklady, které jsou součástí návrhu dle oddílu I a III, jako dvě přílohy a do položky „Počet listů
příloh celkem” započítá celkový počet listů podkladů daných oddílů I a III (např. 5 listů oddílu I a 10 listů oddílu III, celkem tedy
započítá 15 listů příloh).]
20 Seznam příloh – uveďte názvy jednotlivých příloh, které jste k návrhu na vydání povolení předložili.
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