Oddíl III

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ
pro opakované přijímání vybraných výrobků

01 Evidenční číslo povolení

02 Název a množství vybraných výrobků
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.
druh lihu

technický

surový

bezvodý

rafinovaný

obecně
denatur.

zvláštně
denatur.

syntetický
kvasný
sulfitový
ovocné a jiné destiláty
úkapy a dokapy
přiboudlina
03 Místo, kde budou vybrané výrobky přijímány
a) obec

b) PSČ

c) ulice (nebo část obce)

d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující polohu místa přijímání vybraných výrobků

V případě více míst opakovaného přijetí vybraných výrobků uveďte místa do samostatné přílohy [v rozsahu stanoveném písm. a) až e)].
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POKYNY
k vyplnění oddílu III – žádosti o změnu povolení
pro opakované přijímání vybraných výrobků
01 Evidenční číslo povolení – vyplňte přidělené evidenční číslo povolení, u kterého dochází ke změně.
02 Název a množství vybraných výrobků:
a) uveďte název a obchodní označení vybraného výrobku – (např. motorový benzin);
b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení – 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 přijaty 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 1000 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;
[Písm. f) vyplníte pouze v případě, že vybrané výrobky jsou předmětem daně z lihu.];
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).
03 Místo, kde budou vybrané výrobky přijímány – uveďte přesnou adresu místa přijetí, v případě více míst přijetí uveďte místa
do samostatné přílohy. [Písm. e) vyplníte (např. polohu souřadnic GPS) pouze v případě, nejsou-li místu přijetí přiděleny
identifikační údaje uvedené v písm. c) a d).]
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