Údaje v daňovém přiznání se uvedou zaokrouhlené na celé koruny.
Celnímu úřadu pro

Středočeský kraj
Daňové identifikační číslo
C

Z

otisk podacího razítka celního úřadu

OBJEDNÁVKA
tabákových nálepek podle § 116 zákona č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Pořadové číslo
Odběratel: Název právnické osoby

Sídlo právnické osoby:
a) obec

b) PSČ

c) telefon

d) ulice (nebo část obce)

e) číslo popisné / orientační

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM.
Údaje o zástupci (přílohou plná moc vydaná dne

)

Osobní jméno a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / IČ právnické osoby / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Osobní jméno a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu
Datum

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Otisk razítka

Objednávku sestavil

25 3000 MFin 3000 – vzor č. 1

Telefon

1

Země původu tabákových výrobků
sl. 1
Druh tabákového
výrobku

sl. 2

sl. 3

Obsah
Obsah
balení (ks) balení (kg)

sl. 4

sl. 5

sl. 6

sl. 7

Cena pro konečného
spotřebitele
za balení

Obchodní název
tabákového výrobku

Množství
objednaných
nálepek

Hodnota tabákových
nálepek

0

0,00

Počet položek

Celkem:

Pokyny:
Sloupec č. 1 - druh tabákového výrobku je určen § 101 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o SPD").
Sloupce č. 2 a 4 se využijí pouze pro objednávku tabákových nálepek pro cigarety, doutníky a cigarillos, zároveň se nepoužije sloupec č. 3.
Sloupec č. 3 se využije pouze pro objednávku tabákových nálepek pro tabák ke kouření, zároveň se nepoužijí sloupce č. 2 a 4.
Sloupec č. 4 viz § 103 odst. 1 zákona o SPD.
Sloupec č. 7 hodnota tabákové nálepky vypočtená podle § 104 zákona o SPD a násobena počtem odebraných kusů nálepek.
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