Oddíl II

NÁVRH NA VYDÁNÍ POVOLENÍ
k provozování daňového skladu

01 Druh daňového skladu
a) podnik na výrobu vybraných výrobků

ano

ne

b) sklad vybraných výrobků

ano

ne

02 Adresa daňového skladu
a) obec

b) PSČ

c) ulice (nebo část obce)

d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující místo daňového skladu
03 Popis daňového skladu, technická dokumentace, náčrt daňového skladu včetně umístění měřidel

04 Popis způsobu zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím

05 Popis měřicích zařízení a prohlášení o způsobu zajištění jejich ověřování nebo kalibrací

06 Vybrané výrobky jsou předmětem daně z:
minerálních olejů
lihu
piva
vína a meziproduktů
tabákových výrobků
07 Popis vybraných výrobků, které budou v daňovém skladu umístěny
a) název a obchodní označení vybraného výrobku
b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení

c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku

d) navrhovaný roční objem přijímaných vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD
e) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

f) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č.141/1997 Sb.
technický
surový
bezvodý
rafinovaný
druh lihu
					
syntetický
kvasný
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obecně
denatur.

zvláštně
denatur.

				
					
sulfitový

obecně
denatur.

zvláštně
denatur.

ovocné a jiné destiláty
úkapy a dokapy
přiboudlina
ano

g) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku

ne

V případě více druhů vybraných výrobků uveďte údaje v samostatné příloze [v rozsahu údajů stanoveném písm. a) až g)].
08 Technologický postup výroby vybraných výrobků, s uvedením zpracovávaných surovin a specifikace výsledného produktu

09 Technologický postup zpracování vybraných výrobků s uvedením zpracovávaných surovin a specifikace výsledného produktu

10 Popis zvláštních operací v rámci zpracování vybraných výrobků

11 Popis způsobu skladování vybraných výrobků, popis a druh skladovacích nádrží a jejich kalibrací dle zákona o metrologii,
popis, identifikace a dokumentace skladovacích nádrží, výše výrobních a skladovacích kapacit

12 Seznam míst, kde budou vybrané výrobky přijímány
a) daňový sklad
b) místo přímého dodání, ve smyslu ust. § 24 odst. 2 ZSpD a § 25 odst. 2 ZSpD
c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) jiný údaj určující polohu místa přijímání vybraných výrobků

V případě více míst dodání vybraných výrobků, uveďte místa do samostatné přílohy [v rozsahu stanoveném 12 písm. a) až g)].
13 Navrhovaný způsob zajištění daně
a) složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně
b) finanční zárukou, kterou přijal správce daně
c) ručením, pokud osobu ručitele povolí správce daně
14 Vlastní spotřeba – název a obchodní označení vybraných výrobků

15 Popis a množství vedlejších výrobků, případně odpadu

10

16 Ekonomická stabilita (dle § 43g ZSpD)
Přílohou jsou předkládány podklady nezbytné pro hodnocení ukazatelů stanovených ZSpD (tj. pro hodnocení ukazatelů rentability, likvidity,
finanční stability, aktivity a produktivity práce):
a) kopie přiznání k dani z příjmů

ano

ne

b) účetní závěrka u osob vedoucích účetnictví

ano

ne

c) výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích osob vedoucích daňovou evidenci

ano

ne

[ad a), b) a c) – za poslední dvě zdaňovací období, která předcházela zdaňovacímu období, v němž byl návrh na vydání povolení podán]
d) přehled přijatých úvěrů a půjček včetně termínu splatnosti a roční výše splátek

ano

ne

do 1 roku

ano

ne

a nad 1 rok

ano

ne

ano

ne

180 dní

ano

ne

a více než 360 dní

ano

ne

h) poslední známá skutečnost k měsíci případně čtvrtletí předcházejícímu datu podání návrhu v rozsahu
rozvahy a výkazu zisku a ztráty u osob vedoucích účetnictví

ano

ne

i) ostatní podklady potřebné pro posouzení ekonomické stability

ano

ne

j) zpráva auditora
ano
(vyplní pouze osoby, které mají povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem podle zákona o účetnictví)

ne

k) konsolidovaná účetní závěrka

ne

e) výše závazků z finančního pronájmu (leasingových závazků) se splatností

f) přehled majetku zatíženého zástavním právem s uvedením jeho hodnoty
g) výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti více než

ano

(vyplní pouze osoby, které mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mají povinnost podrobit se jejímu
sestavení podle zákona o účetnictví)
17 Přílohy

ano

ne

a) k 16 – Ekonomická stabilita
Počet příloh:

Počet listů celkem:

b) seznam příloh

Údaje uvedené v položkách č. 01 až 03 (náčrt + popis), 04, 05, 07, 10 až 12 a 14 budou uvedeny v povolení. Položky č. 01 až 05, 07,
10 až 12 a 14 lze měnit pouze na žádost držitele povolení.
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).
Držitel povolení je povinen ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů oznámit správci daně údaje potřebné pro posouzení
ekonomické stability; to neplatí, pokud neuplynul 1 měsíc od sdělení těchto údajů při podání návrhu na vydání povolení.

POKYNY
k vyplnění oddílu II – návrh na vydání povolení k provozování
daňového skladu
01

Druh daňového skladu – zaškrtněte příslušnou variantu:
a) podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených ZSpD vybrané
výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá;
b) sklad vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených ZSpD vybrané výrobky
skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá.
02
Adresa daňového skladu – uveďte přesnou adresu daňového skladu:
a) obec
b) PSČ
c) název ulice
d) číslo popisné/orientační
e) jiný údaj určující místo daňového skladu vyplníte (např. údaje o dotčených nemovitostech, číslo parcely, souřadnice GPS,
místní název, apod.) pouze v případě, není-li znám údaj uvedený v písm. c) a d).
03
Popis daňového skladu, technická dokumentace, náčrt daňového skladu včetně umístění měřidel – popište navrhovaný
daňový sklad, jeho umístění, činnosti, které budou v daňovém skladu uskutečňovány. Přiložte technickou dokumentaci, náčrt
(schéma) daňového skladu s prostorovým vymezením daňového skladu, vyznačte v náčrtu umístění příslušných měřidel.
04
Popis způsobu zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím – popište způsob zabezpečení vybraných
výrobků před neoprávněným použitím.
05
Popis měřicích zařízení a prohlášení o způsobu zajištění jejich ověřování nebo kalibrací – popište měřicí zařízení používané
v daňovém skladu.
06
Vybrané výrobky jsou předmětem daně z – vyberte příslušnou variantu.
07
Popis vybraných výrobků, které budou v daňovém skladu umístěny:
a) uveďte název a obchodní označení vybraného výrobku – (např. motorový benzin);
b) vybraný výrobek je předmětem daně – např. dle § 45 odst. 1 písm. a) ZSpD;
c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku – např. 2710 11 41, v případě, že se kód kombinované nomenklatury
u daně z tabákových výrobků nepoužívá, tak se tato položka nevyplňuje, pozn.: pro účely ZSpD se kódem nomenklatury
rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním
tarifu, ve znění platném k 1. lednu 2002;
d) navrhovaný roční objem přijímaných vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD – uveďte navrhované množství
vybraných výrobků, které budou vyrobeny, zpracovány, skladovány a prodány (za prodej je považováno propuštění do
volného daňového oběhu nebo odeslání v režimu podmíněného osvobození od daně) v běžném roce, tzn. ve dvanácti po
sobě bezprostředně následujících kalendářních měsících. Množství uveďte v měřicí jednotce dle ZSpD pro každou komoditu
a konkrétní vybraný výrobek (např. 350 000 litrů při 15 °C); [dle příslušných ustanovení ZSpD se množství vybraných výrobků
vyjadřuje v těchto měřicích jednotkách:
• minerální oleje v 1 000 litrech při teplotě 15° C (s výjimkou těžkých topných olejů podle § 45 odst. 1 písm. c) ZSpD
a zkapalněných ropných plynů, u nichž se množství vyjadřuje v tunách čisté hmotnosti);
• líh v hektolitrech etanolu při 20° C;
• pivo, víno a meziprodukty v hektolitrech;
• cigarety, doutníky a cigarillos v kusech; tabák ke kouření v kilogramech];
e) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD:
• u lihu objemové procento lihu ve výrobku;
• u piva hmotnostní procento extraktu původní mladiny (v případě uplatnění snížené sazby pro malé nezávislé pivovary je
nezbytné předložit i doklady prokazující zařazení pivovaru do příslušné velikostní skupiny);
• u cigaret délku tabákového provazce a cenu pro konečného spotřebitele;
f) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb. – zašktněte odpovídající variantu
určující druh a kvalitativní znaky lihu (např.: líh kvasný, bezvodý, obecně denaturovaný nebo líh syntetický, technický, zvláštně
denaturovaný);
g) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku – zvolte odpovídající variantu.
08–09 Technologický postup výroby a zpracování vybraných výrobků s uvedením zpracovávaných surovin a specifikace
výsledného produktu – popište technologický postup zpracování vybraných výrobků, s uvedením zpracovávaných surovin
a specifikace výsledného produktu.
10
Popis zvláštních operací v rámci zpracování vybraných výrobků – popište zvláštní operace prováděné v daňovém skladu,
např. barvení, značkování, rektifikace, denaturace apod.
11
Popis způsobu skladování vybraných výrobků – popis a druh skladovacích nádrží a jejich kalibrací dle zákona o metrologii,
popis, identifikace a dokumentace skladovacích nádrží, výše výrobních a skladovacích kapacit.
12
Seznam míst, kde budou vybrané výrobky přijímány:
a) daňový sklad – vyberte příslušnou variantu,
b) místo přímého dodání, ve smyslu ust. § 24 odst. 2 ZSpD a § 25 odst. 2 ZSpD – vyberte příslušnou variantu,
c až f)) vyplníte obec, PSČ, název ulice, číslo pospisné/orientační;
g) jiný údaj určující místo daňového skladu – vyplníte (např. údaje o dotčených nemovitostech, číslo parcely, souřadnice
GPS, místní název apod.) pouze v případě, není-li znám údaj uvedený v písm. e) až h).
13
Navrhovaný způsob zajištění daně – vyberte příslušnou variantu, případně přiložte přílohu.
14
Vlastní spotřeba – název a obchodní označení vybraných výrobků – uveďte údaje o vlastní spotřebě, včetně specifikace
přesného účelu použití a předpokládané spotřebované množství.
15
Popis a množství vedlejších výrobků, případně odpadu – popište používané vedlejší výrobky a případný vznikající odpad.
16
Ekonomická stabilita – (dle § 43g ZSpD) – přiložte veškeré podklady nezbytné k posouzení ekonomické stability v rozsahu
stanoveném SpD, tj. k hodnocení ukazatelů rentability, likvidity, finanční stability, aktivity a produktivity práce, přílohy uvedené
v písm. a) až c) nejsou přikládány, pokud již byly elektronicky předloženy finančnímu úřadu; písm. i) – například při přeměnách
společností zahajovací rozvahu, projekt fúze, projekt rozdělení apod.
Nově vzniklá osoba k návrhu na vydání povolení bude přikládat zahajovací rozvahu, kvantifikovaný podnikatelský záměr,
předpoklad na běžný a následující rok v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty [tzn. nově vzniklá osoba předkládá pouze
přílohy uvedené v položce 16 písm. i)].
17		 Přílohy – vyberte příslušnou možnost a uveďte celkový počet listů příloh; b) uveďte seznam jednotlivých příloh.
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