Oddíl IX

NÁVRH NA VYDÁNÍ POVOLENÍ
ke značkování některých dalších minerálních olejů

01 Navrhovatel je ve smyslu ust. § 134p odst. 1 ZSpD
a) výrobce

ano

ne

b) provozovatel daňového skladu

ano

ne

02 Evidenční číslo daňového skladu (SEED ID), ve kterém bude značkování prováděno

03 Název a množství dalších minerálních olejů, které budou značkovány (viz § 134m odst. 1 ZSpD)
a) název a obchodní označení dalších minerálních olejů
b) další minerální olej je předmětem daně dle ustanovení

c) kód kombinované nomenklatury dalších minerálních olejů

d) navrhovaný roční objem značkovaných dalších minerálních olejů v měřicí jednotce dle ZSpD

V případě více druhů dalších minerálních olejů uveďte údaje v samostatné příloze [v rozsahu údajů stanoveném písm. a) až d)].
04 Údaje o instalovaném zařízení a technická dokumentace zařízení na značkování minerálních olejů

ano

05 Přílohy
Počet příloh

ne

Počet listů celkem

a) seznam příloh

Údaje uvedené v položkách č. 01 až 04 budou uvedeny v povolení. Položky č. 01 až 04 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).
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POKYNY
k vyplnění oddílu IX – návrh na vydání povolení ke značkování
některých dalších minerálních olejů
01 Navrhovatel je ve smyslu ust. § 134p odst. 1 ZSpD – vyberte příslušnou variantu.
02 Evidenční číslo daňového skladu (SEED ID), ve kterém bude značkování prováděno – uveďte identifikační údaje daňového
skladu, ve kterém bude značkování a barvení prováděno.
SEED ID – je evidenční číslo ke spotřební dani, které je v souladu s článkem 19 nařízení Rady č. 389/2012 o správní spolupráci
v oblasti spotřebních daní přiděleno správcem daně daňovým subjektům v jednotlivých členských zemích EU za účelem obchodování
s vybranými výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně.
03 Název a množství dalších minerálních olejů, které budou značkovány (viz § 134m odst. 1 ZSpD)
a) uveďte název a obchodní označení dalšího minerálního oleje – (např. těžký topný olej);
b) další minerální olej je předmětem daně dle ustanovení – např. dle § 45 odst. 1 písm. b) ZSpD;
c) kód kombinované nomenklatury dalšího minerálního oleje – např. 2710 19 31, 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 značkovaných dalších minerálních olejů v měřicí jednotce dle ZSpD – uveďte navrhované množství
minerálních olejů, které budou značkovány 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);
04 Údaje o instalovaném zařízení a technická dokumentace zařízení na značkování minerálních olejů – uveďte údaje
o instalovaném zařízení a přiložte technickou dokumentaci k danému zařízení.
05 Přílohy – vyberte příslušnou možnost a uveďte celkový počet listů příloh; a) uveďte seznam jednotlivých příloh.
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