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

e) rodné číslo / datum narození

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.
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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

10 Zahraniční DIČ

telefon

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

Počet listů příloh:

b) k 11 – Spolehlivost (prokázaná způsobem uvedeným v § 43c a § 43e ZSpD)

Počet listů příloh:

c) k 12 – Bezdlužnost (prokázaná způsobem uvedeným v § 43f ZSpD)

Počet listů příloh:

d) ostatní

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 položkách 01, 03 až 06 [kromě písm. f)] budou uvedeny v konkrétním povolení.
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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 sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
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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Oddíl I

NÁVRH NA VYDÁNÍ POVOLENÍ

k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
01 Vybrané výrobky jsou předmětem spotřební daně z:
minerálních olejů
lihu
piva
vína a meziproduktů
tabákových výrobků
02 Název a množství vybraných výrobků
a) název a obchodní označení vybraného výrobku

b) výbraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení

c) kód kombinované nomenklatury výbraného výrobku

d) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem spotřeby vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb.
druh lihu

technický

surový

bezvodý

obecně
denatur.

rafinovaný

zvláštně
denatur.

syntetický
kvasný
sulfitový
ovocné a jiné destiláty
úkapy a dokapy
přiboudlina
ano

h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku

ne

V případě přijímání více druhů vybraných výrobků uveďte údaje týkající se jejich názvu a množství v samostatné příloze [v rozsahu údajů
stanovených písm. a) až h)].
i) denaturace dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb.

03 Účel použití přijímaných vybraných výrobků
a) následný prodej
b) užívání/spotřeba

ano

ne

ano

ne

(Jednoznačně specifikujte účel použití, doložte výrobní technologický postup zpracování vybraných výrobků, včetně stanovené výtěžnosti,
vnitřní normy spotřeby vybraných výrobků na určité množství výsledného produktu a uveďte ztráty.)

c) zajištění odbytu finálních výrobků

ano

ne

(V případě „ano” doložte v příloze zajištění odbytu finálních výrobků např. předložením odběratelských smluv.)
04 Dodavatel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) SEED ID

c) obec

d) PSČ
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e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

V případě více dodavatelů uveďte identifikační údaje dalších dodavatelů v samostatné příloze [v rozsahu stanoveném písm. a) až g)].
05 Místo uskladnění vybraných výrobků
a) obec

b) PSČ

c) ulice (nebo část obce)

d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující polohu místa uskladnění

f) popis místa uskladnění

06 Způsob zabezpečení vybraných výrobků
a) předložen plán/nákres místa uskladnění

ano

ne

b) bližší specifikace skladovacího zařízení (kontejnery, zásobníky, sudy apod.)
c) popis používaných měřidel
(s ohledem na druh skladovaných vybraných výrobků uveďte bližší popis používaných měřidel)
d) konkrétní typ ověřeného stanoveného měřidla (§ 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů)
e) výrobní číslo měřidla dle písm. d)

f) instalované měřidlo má platné osvědčení o kalibraci dle zákona o metrologii
"(v tomto případě je vyžadován platný ověřovací list)"
g) zabezpečení místa uskladnění proti neoprávněnému použití
vybraných výrobků osvobozených od daně

ano
ano

ne

ne
částečně

h) skladovací prostory lze uzamknout

ano

ne

i) místo uskladnění je elektronicky střeženo

ano

ne

j) místo uskladnění je sledováno kamerovým systémem

ano

ne

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

k) bližší popis způsobu zabezpečení

07 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)

[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

e) výše závazků z finančního pronájmu (leasingových závazků) se splatností do 1 roku

ano

ne

ano

ne

ano

ne

180 dní

ano

ne

a více než 360 dní

ano

ne

a nad 1 rok
f) přehled majetku zatíženého zástavním právem s uvedením jeho hodnoty
g) výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti více než

6

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

ano

ne

08 Přílohy

ano

ne

a) k 07 – Ekonomická stabilita
Počet listů příloh

Počet příloh celkem

Počet listů příloh celkem

b) seznam příloh

Údaje uvedené v položkách č. 02 (kromě písm. h) a i)), 03 až 06 budou uvedeny v povolení. Položky č. 02 až 06 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.
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POKYNY
k vyplnění oddílu I – návrh na vydání povolení k přijímání a užívání
vybraných výrobků osvobozených od daně
01 Vybrané výrobky jsou předmětem spotřební daně z – zaškrtněte odpovídající variantu/varianty, tiskopis lze použít pro více
předmětů daně.
02 Název a množství vybraných výrobků – a) uveďte název a obchodní označení vybraných výrobků (např. letecký benzín AVGAS
100 LL);
b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení – uveďte konkrétní ustanovení ZSpD, např. dle § 45 odst. 1 písm. a) ZSpD;
c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku – uveďte odpovídající kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku,
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, např. 2710 11 31);
d) číslo vybraného výrobku – vyplňte číslo příslušného vybraného výrobku, seznam čísel vybraných výrobků je uveden v pokynech
k daňovému přiznání, v oddílu číselné označení vybraných výrobků;
e) navrhovaný roční objem spotřeby vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD – uveďte navrhované množství vybraných
výrobků, které budou přijaty, případně užity, 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];
f)

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. g) až i) vyplníte pouze v případě, že vybrané výrobky jsou předmětem daně z lihu.]
g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb. – zaškrtněte odpovídající variantu určující
druh a kvalitativní znaky lihu (např. „líh kvasný, bezvodý, obecně denaturovaný" nebo „líh syntetický, technický, zvláštně
denaturovaný" apod.);
h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku – zvolte odpovídající variantu;
i)

denaturace dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb. – pokud je líh obecně nebo zvláštně denaturován, uveďte přehledně
ke každému druhu lihu pořadové číslo denaturace dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb. [např. líh kvasný, bezvodý – 1 a)
nebo líh syntetický, technický – 15) apod.].

03 Účel použití přijímaných vybraných výrobků – a) a b) vyberte odpovídající variantu a uveďte konkrétní účel použití [pozor:
povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně nelze vydat navrhovateli za účelem jeho dalšího prodeje, pokud zvláštní
právní předpis nestanoví jinak (viz § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů); minerální oleje
uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) ZSpD osvobozené dle § 49 odst. 10 nebo 16 ZSpD (tj. používané jako testované pohonné hmoty
pro vybraná motorová vozidla v rámci schválených pilotních projektů) nelze dále prodat jinému uživateli]; c) předložte doklady
prokazující zajištění odbytu finálních výrobků (jedná-li se o spotřebu).
04 Dodavatel vybraných výrobků – uveďte identifikační údaje dodavatele; b) 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. V případě více dodavatelů uveďte identifikační údaje dalších dodavatelů v samostatné příloze. (V případě,
že se jedná o vybrané výrobky, které navrhovatel dopravuje z jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně,
uvede v tomto odstavci vlastní identifikační údaje, jelikož navrhovatel v daném případě dodává osvobozené vybrané výrobky na
daňovém území ČR sám sobě).
05 Místo uskladnění vybraných výrobků – uveďte přesnou adresu a popis místa uskladnění vybraných výrobků [písm. e) vyplníte
(např. polohu dle souřadnic GPS) pouze v případě, nejsou-li místu uskladnění přiděleny identifikační údaje uvedené v písm. c) a d);
f) uveďte slovní popis, přiložte nákres místa uskladnění s vyznačením konkrétních skladovacích prostor apod.].
06 Způsob zabezpečení vybraných výrobků – specifikujte způsob zabezpečení vybraných výrobků osvobozených od daně proti
jejich neoprávněnému použití v rozporu se ZSpD.
07 Ekonomická stabilita – (dle § 43g ZSpD) – přiložte veškeré podklady nezbytné k posouzení ekonomické stability v rozsahu
stanoveném ZSpD, tj. k hodnocení ukazatelů rentability, likvidity, finanční stability, aktivitya 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 07 písm. i)].
08 Přílohy – vyberte příslušnou možnost a uveďte celkový počet listů příloh; b) uveďte seznam jednotlivých příloh.
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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) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem přijímaných vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č.141/1997 Sb.
druh lihu

technický

surový

bezvodý

syntetický
kvasný
9

rafinovaný

obecně
denatur.

zvláštně
denatur.

sulfitový

obecně
denatur.

zvláštně
denatur.

ano

ne

ovocné a jiné destiláty
úkapy a dokapy
přiboudlina
h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku

V případě více druhů vybraných výrobků uveďte údaje v samostatné příloze [v rozsahu údajů stanoveném písm. a) až h)].
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
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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

e) výše závazků z finančního pronájmu (leasingových závazků) se splatností do 1 roku

ano

ne

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

ne

k) konsolidovaná účetní závěrka

ne

a nad 1 rok
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)
ano

17 Přílohy

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.
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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) číslo vybraného výrobku – vyplňte číslo příslušného vybraného výrobku, seznam čísel vybraných výrobků je uveden v
pokynech k daňovému přiznání, v oddílu číselné označení vybraných výrobků;
e) 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];
f) 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;
g) 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);
h) 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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Oddíl III

NÁVRH NA VYDÁNÍ POVOLENÍ

pro oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků
01 Vybrané výrobky jsou předmětem spotřební daně z:
minerálních olejů
lihu
piva
vína a meziproduktů
tabákových výrobků
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) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem přijímaných vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb.
druh lihu

technický

surový

bezvodý

obecně
denatur.

rafinovaný

zvláštně
denatur.

syntetický
kvasný
sulfitový
ovocné a jiné destiláty
úkapy a dokapy
přiboudlina
h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku

ano

ne

V případě přijímání více druhů vybraných výrobků uveďte údaje týkající se jejich názvu a množství v samostatné příloze [v rozsahu údajů
stanoveném 02 písm. a) až h)].
i) denaturace dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb.

03 Dodavatel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) SEED ID

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

V případě více dodavatelů uveďte identifikační údaje dalších dodavatelů v samostatné příloze [v rozsahu stanoveném 03 písm. a) až g)].
04 Místo, kde budou vybrané výrobky přijímány
a) obec

b) PSČ

c) ulice (nebo část obce)

d) číslo popisné/orientační
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e) jiný údaj určující polohu místa přijímání vybraných výrobků (např. N 50° 14.326'; E 50° 14.326')

V případě více míst opakovaného přijetí vybraných výrobků, uveďte místa do samostatné přílohy [v rozsahu stanoveném 04 písm. a) až e)].
05 Odběratel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) IČ

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

V případě více odběratelů uveďte identifikační údaje dalších odběratelů v samostatné příloze [v rozsahu stanoveném 05 písm. a) až g)].
06 Sdělení předpokládaného způsobu zajištění daně
a) složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet zřízený správcem daně

ano

ne

b) finanční zárukou, kterou přijal správce daně

ano

ne

c) ručením, pokud osobu ručitele povolí správce daně

ano

ne

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

07 Ekonomická stabilita (dle § 43g ZSpD)
Přílohou jsou předkládány podklady nezbytné pro hodnocení ukazatelů stanovených ZSpD

[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

e) výše závazků z finančního pronájmu (leasingových závazků) se splatností do 1 roku

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

a nad 1 rok
f) přehled majetku zatíženého zástavním právem s uvedením jeho hodnoty
g) výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti více než

180 dní

a více než 360 dní
h) poslední známá skutečnost k měsíci případně čtvrtletí předcházejícímu datu podání návrhu v rozsahu
rozvahy a výkazu zisku a ztráty u osob vedoucích účetnictví

i) ostatní podklady potřebné pro posouzení ekonomické stability
j) zpráva auditora
(vyplní pouze osoby, které mají povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem podle zákona o účetnictví)
k) konsolidovaná účetní závěrka
(vyplní pouze osoby, které mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mají
povinnost podrobit se jejímu sestavení podle zákona o účetnictví)
08 Přílohy
a) k 07 – Ekonomická stabilita
Počet listů příloh

Počet příloh celkem

Počet listů příloh celkem

b) seznam příloh

Údaje uvedené v položkách č. 02 (kromě písm. h) a i)) a 04 budou uvedeny v povolení. Položky č. 02 a 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).
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.
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POKYNY
k vyplnění oddílu III – návrh na vydání povolení pro oprávněného
příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků
01 Vybrané výrobky jsou předmětem spotřební daně z – zaškrtněte odpovídající variantu/varianty, tiskopis lze použít pro více
předmětů daně.
02 Název a množství vybraných výrobků
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) číslo vybraného výrobku – vyplňte číslo příslušného vybraného výrobku, seznam čísel vybraných výrobků je uveden v pokynech
k daňovému přiznání, v oddílu číselné označení vybraných výrobků;
e) navrhovaný roční objem vybraného výrobku 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 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];
f) 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. g) až i) vyplníte pouze v případě, že vybrané výrobky jsou předmětem daně z lihu.];
g) 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);
h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku – zvolte odpovídající variantu;
i) denaturace dle Přílohy č. 2 vyhlášky č.141/1997 Sb. – pokud je líh obecně nebo zvláštně denaturován uveďte přehledně
ke každému druhu lihu pořadové číslo denaturace dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb. [např. líh kvasný, bezvodý – 1 a),
nebo syntetický, technický – 15)].
03 Dodavatel vybraných výrobků – uveďte identifikační údaje dodavatele; b) 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. V případě více dodavatelů uveďte identifikační údaje dalších dodavatelů v samostatné příloze.
04 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).]
05 Odběratel vybraných výrobků – uveďte identifikační údaje odběratele; b) IČ – vyplní se identifikační číslo, v případě zahraniční
osoby se vyplní zahraniční daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno; v případě více odběratelů uveďte identifikační údaje dalších
odběratelů v samostatné příloze.
06 Sdělení předpokládaného způsobu zajištění daně – vyberte odpovídající variantu, případně přiložte přílohu.
07 Ekonomická stabilita – (dle § 43g ZSpD) – přiložte veškeré podklady nezbytné k posouzení ekonomické stability v rozsahu
stanoveném ZSpD, 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 07 písm. i)].
08 Přílohy – vyberte příslušnou možnost a uveďte celkový počet listů příloh; b) uveďte seznam jednotlivých příloh.

15

Oddíl IV

NÁVRH NA VYDÁNÍ POVOLENÍ

pro oprávněného příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
01 Vybrané výrobky jsou předmětem spotřební daně z:
minerálních olejů
lihu
piva
vína a meziproduktů
tabákových výrobků
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) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný objem přijímaných vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb.
druh lihu

technický

surový

bezvodý

obecně
denatur.

rafinovaný

zvláštně
denatur.

syntetický
kvasný
sulfitový
ovocné a jiné destiláty
úkapy a dokapy
přiboudlina
h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku

ano

ne

V případě přijímání více druhů vybraných výrobků uveďte údaje týkající se jejich názvu a množství v samostatné příloze [v rozsahu údajů
stanoveném 02 písm. a) až h)].
i) denaturace dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb.

03 Dodavatel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) SEED ID

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

04 Místo, kde budou vybrané výrobky jednorázově přijaty
a) obec

b) PSČ

c) ulice (nebo část obce)

d) číslo popisné/orientační
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e) jiný údaj určující polohu místa přijímání vybraných výrobků (např. N 50° 14.326'; E 50° 14.326')

ano

ne

b) složením finančních prostředků na depozitní účet zřízený správcem daně

ano

ne

c) převodem finančních prostředků na depozitní účet zřízený správcem daně

ano

ne

07 Přílohy

ano

ne

05 Poskytnutí zajištění daně
06 Sdělení o výši a způsobu zajištění daně
a) ve výši

Počet příloh

Počet listů příloh

a) seznam příloh

Údaje uvedené v položkách č. 02 až 04 budou uvedeny v povolení. Položky č. 02 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 IV – návrh na vydání povolení pro oprávněného
příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
01 Vybrané výrobky jsou předmětem spotřební daně z – vyberte odpovídající název daně.
02 Název a množství vybraných výrobků
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) číslo vybraného výrobku – vyplňte číslo příslušného vybraného výrobku, seznam čísel vybraných výrobků je uveden v pokynech
k daňovému přiznání, v oddílu číselné označení vybraných výrobků
e) navrhovaný objem vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD – uveďte navrhované množství vybraných výrobků,
které bude jednorázově přijato. Množství uveďte v měřící 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];
f) 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. g) až i) vyplníte pouze v případě, že vybrané výrobky jsou předmětem daně z lihu.]
g) 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);
h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku – zvolte odpovídající variantu;
i) denaturace dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb. – pokud je líh obecně nebo zvláštně denaturován, uveďte přehledně
ke každému druhu lihu pořadové číslo denaturace dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb. [např. líh kvasný, bezvodý – 1 a)
nebo syntetický, technický – 15)].
03 Dodavatel vybraných výrobků – uveďte identifikační údaje dodavatele;
b) 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.
04 Místo, kde budou vybrané výrobky jednorázově přijaty – uveďte přesnou adresu místa přijetí. [písm. e) vyplníte (např. polohu
souřadnic GPS) pouze v případě, nejsou-li místu přijetí přiděleny identifikační údaje uvedené v písm. c) a d).]
05 Poskytnutí zajištění daně – vyberte odpovídající variantu, případně přiložte přílohu.
06 Sdělení o výši a způsobu zajištění daně – uveďte výši poskytnutého zajištění daně; vyberte odpovídající variantu způsobu
zajištění daně.
07 Přílohy – vyberte příslušnou možnost a uveďte celkový počet listů příloh; a) uveďte seznam jednotlivých příloh.
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Oddíl V

NÁVRH NA VYDÁNÍ POVOLENÍ
pro zasílání vybraných výrobků

01 Odesílatel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) daňové identifikační číslo

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

h) údaje o registraci k dani odesílatele v členském státě potvrzené příslušným správcem daně byly přiloženy

ano

ne

i) specifikace přiložených dokladů

02 Zástupce pro zasílání vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) daňové identifikační číslo

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

03 Předložena plná moc s úředně ověřeným podpisem pro účely zasílání vybraných výrobků
na daňové území České republiky

ano

ne

04 Předloženo prohlášení osoby, která má být ustanovena zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, ano
že se zastupováním souhlasí

ne

05 Přílohy
Počet příloh celkem

Počet listů příloh celkem

a) seznam příloh

Údaje uvedené v položkách č. 01 a 02 budou uvedeny v povolení, položky č. 01 a 02 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 V – návrh na vydání povolení pro zasílání
vybraných výrobků
01 Odesílatel vybraných výrobků – uveďte identifikační údaje odesílatele vybraných výrobků včetně údajů týkajících se registrace
odesílatele k dani v členském státě potvrzené příslušným správcem daně.
02 Zástupce pro zasílání vybraných výrobků – uveďte identifikační údaje osoby ustanovené pro splnění povinností stanovených
ZSpD, tj. splnění povinnosti přiznat a zaplatit daň na daňovém území České republiky v případě přijetí zaslaných vybraných výrobků
osobou, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost.
03 Předložena plná moc s úředně ověřeným podpisem pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky
– předložte plnou moc s úředně ověřeným podpisem pro zastupování při zasílání vybraných výrobků uvedených do volného oběhu
v jiném členském státě.
04 Předloženo prohlášení osoby, která má být ustanovena zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, že se zastupováním
souhlasí – prohlášení této osoby, že se zastupováním souhlasí, musí být předloženo s úředně ověřeným podpisem navrhovatele,
pokud toto prohlášení není nedílnou součástí plné moci uvedené v položce 03.
05 Přílohy – vyberte příslušnou možnost a uveďte celkový počet listů příloh; b) uveďte seznam jednotlivých příloh.
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Oddíl VI

NÁVRH NA VYDÁNÍ POVOLENÍ
k prodeji za ceny bez daně

01 Návrh na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně dle ustanovení: § 36 ZSpD
§ 87 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
02 – Označení a popis prostor, ve kterých navrhujete prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně (uvedení leteckých linek, vymezení
části tranzitního prostoru letiště + schéma, náčrt)

03 Název a množství (vybraných) výrobků, které budou prodávány za cenu bez daně
V případě výrobků, které nepodléhají spotřební dani vyplníte pouze písm. a ) a e).
a) název a obchodní označení druhu (vybraného) výrobku

b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení ZSpD

c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku

d) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem prodávaného (vybraného) výrobku (v měřicí jednotce dle ZSpD)

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

V případě více druhů vybraných výrobků uveďte údaje v samostatné příloze [v rozsahu údajů a) až f)].
04 Popis způsobu zabezpečení prodávaných vybraných výrobků před neoprávněným použitím

ano

05 Přílohy
Počet příloh

ne

Počet listů celkem

a) seznam příloh

Údaje uvedené v položkách č. 01 až 03 budou uvedeny v povolení. Položky č. 01 až 03 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 VI – návrh na vydání povolení k prodeji
za ceny bez daně
01 Návrh na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně dle ustanovení – zaškrtněte požadované:
02 Označení a popis prostor, ve kterých navrhujete prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně, vymezení části tranzitního
prostoru letiště + schéma, náčrt) – uveďte požadované údaje a přiložte požadované podklady.
03 Název a množství (vybraných) výrobků, které budou prodávány za cenu bez daně:
a) uveďte název a obchodní označení druhu (vybraného) výrobku – (např. cukrovinky, pečivo, lihoviny, tichá vína apod.);
b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení ZSpD – např. dle § 67 odst. 1 ZSpD;
c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku – např. 2208, 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) číslo vybraného výrobku – vyplňte číslo příslušného vybraného výrobku, seznam čísel vybraných výrobků je uveden v
pokynech k daňovému přiznání, v oddílu číselné označení vybraných výrobků;
e) navrhovaný roční objem prodávaného vybraného výrobku 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. 150,50 hektolitrů
etanolu při 20 °C); [dle příslušných ustanovení ZSpD se množství vybraných výrobků vyjadřuje v těchto měřicích jednotkách:
• líh v hektolitrech etanolu při 20 °C;
• pivo, víno a meziprodukty v hektolitrech;
• cigarety, doutníky a cigarillos v kusech; tabák ke kouření v kilogramech];
f) 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;
04 Popis způsobu zabezpečení prodávaných vybraných výrobků před neoprávněným použitím – popište způsob zabezpečení
vybraných výrobků.
05 Přílohy – vyberte příslušnou možnost a uveďte celkový počet listů příloh; a) uveďte seznam jednotlivých příloh.
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Oddíl VII

NÁVRH NA VYDÁNÍ POVOLENÍ

k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného
daňového oběhu
01 Množství přijímaných zkapalněných ropných plynů
a) zkapalněné ropné plyny dle § 45 odst. 1 písm. e) ZSpD

ano

ne

ano

ne

ano

ne

a) následný prodej

ano

ne

b) užívání

ano

ne

c) plnírna tlakových nádob

ano

ne

d) čerpací stanice

ano

ne

b) navrhované roční množství v měřicích jednotkách dle ZSpD

c) zkapalněné ropné plyny dle § 45 odst. 1 písm. f) ZSpD
d) navrhované roční množství v měřicích jednotkách dle ZSpD

e) zkapalněné ropné plyny dle § 45 odst. 1 písm. g) ZSpD
f) navrhované roční množství v měřicích jednotkách dle ZSpD

02 Účel použití přijímaných zkapalněných ropných plynů

[specifikujte konkrétní účel použití zkapalněných ropných plynů v členění dle jednotlivých předmětů daně – tj. § 45 odst. 1 písm. e), f) a g)
ZSpD]

03 Dodavatel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) SEED ID

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

V případě více dodavatelů uveďte identifikační údaje dalších dodavatelů v samostatné příloze [v rozsahu stanoveném písm. a) až g)].
04 Místo uskladnění vybraných výrobků
b) PSČ

a) obec

c) ulice (nebo část obce)

d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující polohu místa uskladnění

f) popis místa uskladnění
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05 Způsob zabezpečení vybraných výrobků
a) předložen plán/nákres místa uskladnění se zakreslením skladovacího zařízení (zásobníků)
a umístění používaných měřidel

ano

ne

b) jednotlivé zásobníky pro skladování zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1
písm. e), f) nebo g) ZSpD jsou technologicky odděleny

ano

ne

c) bližší údaje týkající se skladovacího zařízení (počet a objem jednotlivých zásobníků)

d) popis používaných měřidel
(v případě plníren tlakových nádob a čerpacích stanic uveďte konkrétní typ ověřeného stanoveného měřidla (§ 3 zákona č. 505/1990 Sb.,
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů) instalovaného na skladovacím zařízení)

e) výrobní číslo nainstalovaného měřidla

ano

f) instalované měřidlo má platné osvědčení o kalibraci dle zákona o metrologii
g) zabezpečení místa uskladnění proti neoprávněnému použití skladovaných
vybraných výrobků

ano

ne

ne
částečně

h) místo uskladnění lze uzamknout

ano

ne

i) místo uskladnění je elektronicky střeženo

ano

ne

j) místo uskladnění je sledováno kamerovým systémem

ano

ne

k) bližší popis způsobu zabezpečení místa uskladnění

06 Ekonomická stabilita – (dle § 43g ZSpD) – Nevyplňuje osoba uvedená v § 60 odst. 2 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

e) výše závazků z finančního pronájmu (leasingových závazků) se splatností do 1 roku

ano

ne

ano

ne

a nad 1 rok
f) přehled majetku zatíženého zástavním právem s uvedením jeho hodnoty

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

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)
07 Přílohy
Počet příloh celkem

Počet listů příloh celkem

a) seznam příloh

Údaje uvedené v položkách č. 02 až 05 budou uvedeny v povolení. Položky č. 02 až 05 lze měnit pouze na žádost držitele povolení.
[V případě čerpací stanice nebude v povolení uveden údaj dle položky 05 písm. e) – výrobní číslo nainstalovaného měřidla.]
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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 VII – návrh na vydání povolení k nákupu
zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
01 Množství přijímaných zkapalněných ropných plynů – uveďte navrhované množství zkapalněných ropných plynů, které budou
přijaty v běžném roce, tzn. ve dvanácti po sobě bezprostředně následujících kalendářních měsících. Množství uveďte v tunách
(zaokrouhleno na dvě desetinná místa) v členění dle účelu použití zkapalněných ropných plynů.
02 Účel použití přijímaných zkapalněných ropných plynů – vyberte odpovídající variantu a uveďte konkrétní účel použití v členění
dle jednotlivých předmětů daně (např. ZRP dle § 45 odst. 1 písm. f) ZSpD budou použity pro plnění tlakových nádob určených pro
výrobu tepla apod.)
03 Dodavatel vybraných výrobků – uveďte identifikační údaje dodavatele; b) 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. V případě více dodavatelů uveďte identifikační údaje dalších dodavatelů v samostatné příloze. (Pozn.:
v případě dopravy zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě uveďte zahraniční
daňové identifikační číslo zahraničního dodavatele, nebylo-li SEED ID tomuto dodavateli přiděleno.)
04 Místo uskladnění vybraných výrobků – uveďte přesnou adresu a popis místa uskladnění vybraných výrobků; [Písm. e) vyplníte
(např. polohu dle souřadnic GPS) pouze v případě, nejsou-li místu uskladnění přiděleny identifikační údaje uvedené v písm.c) a d)];
písm. f) uveďte slovní popis, přiložte nákres místa uskladnění apod.]
05 Způsob zabezpečení vybraných výrobků – vyberte příslušnou možnost a specifikujte způsob zabezpečení vybraných výrobků
proti jejich neoprávněnému použití v rozporu se ZSpD; písm. c) – uveďte počet a objem jednotlivých zásobníků (např. 2 zásobníky
o objemu á 3,5 tuny); písm. d) – popište druh používaných měřidel (provozovatelé plníren tlakových nádob a čerpacích stanic
uvedou konkrétní typ ověřeného stanoveného měřidla dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů).
Pozn.: údaje v položce 05 písm. d) až f) vyplní navrhovatel pouze v případě účelu použití uvedeného v položce 02 písm. c) nebo
d) – plnírna tlakových nádob nebo čerpací stanice.
06 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)].
07 Přílohy – vyberte příslušnou možnost a uveďte celkový počet listů příloh; písm. a) uveďte seznam jednotlivých příloh.
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Oddíl VIII

NÁVRH NA VYDÁNÍ POVOLENÍ
ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů

01 Evidenční číslo daňového skladu (SEED ID), ve kterém bude značkování a barvení prováděno

02 Název a množství vybraných výrobků, které budou značkovány a barveny (viz § 134b ZSpD)
a) název a obchodní označení vybraného výrobku

b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení

c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku

d) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem značkovaných a barvených vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD

V případě více druhů vybraných výrobků uveďte údaje v samostatné příloze [v rozsahu údajů stanoveném písm. a) až e)].
03 Přílohy

Počet příloh

ano

ne

Počet listů celkem

a) seznam příloh

Údaje uvedené v položkách č. 01 a 02 budou uvedeny v povolení. Položka č. 01 a 02 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 VIII – návrh na vydání povolení ke značkování
a barvení vybraných minerálních olejů
01 Evidenční číslo daňového skladu (SEED ID), ve kterém bude značkování a barvení 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.
02 Název a množství vybraných výrobků, které budou značkovány a barveny (viz § 134b ZSpD) – uveďte obchodní název
a popis vybraných výrobků.
a) název a obchodní označení vybraného výrobku – uveďte název a označení (např. lehký topný olej);
b) vybraný výrobek je předmětem spotřební daně dle ZSpD – např. dle § 45 odst. 1 písm. a) ZSpD;
c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku – např. 2710 19 25, 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) číslo vybraného výrobku – vyplňte číslo příslušného vybraného výrobku, seznam čísel vybraných výrobků je uveden v
pokynech k daňovému přiznání, v oddílu číselné označení vybraných výrobků
e) navrhovaný roční objem značkovaných a barvených vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD – uveďte navrhované
množství minerálních olejů, které budou značkovány a barveny v běžném roce, tzn. ve dvanácti po sobě bezprostředně
následujících kalendářních měsících. Množství uveďte v 1 000 litrech při teplotě 15 °C.
03 Přílohy – vyberte příslušnou možnost a uveďte celkový počet listů příloh; a) uveďte seznam jednotlivých příloh.
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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) číslo vybraného výrobku e) 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 e)].
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) číslo vybraného výrobku – vyplňte číslo příslušného vybraného výrobku, seznam čísel vybraných výrobků je uveden v
pokynech k daňovému přiznání, v oddílu číselné označení vybraných výrobků
e) 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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Příloha – název a množství vybraných výrobků
Název a množství vybraných výrobků
a) název a obchodní označení vybraného výrobku

b) výrobek je předmětem daně dle ustanovení

c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku

d) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem přijímaných/spotřeb. vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb.
druh lihu

technický

surový

bezvodý

obecně
denatur.

rafinovaný

zvláštně
denatur.

syntetický
kvasný
sulfitový
ovocné a jiné destiláty
úkapy a dokapy
přiboudlina
ano

h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku

ne

Název a množství vybraných výrobků
a) název a obchodní označení vybraného výrobku

b) výrobek je předmětem daně dle ustanovení

c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku

d) číslo vybraného výrobku e) navrhovaný roční objem přijímaných/spotřeb. vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD

f) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

g) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb.
druh lihu

technický

surový

bezvodý

obecně
denatur.

rafinovaný

zvláštně
denatur.

syntetický
kvasný
sulfitový
ovocné a jiné destiláty
úkapy a dokapy
přiboudlina
ano

h) povolení výjimky v užití denaturačního prostředku
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ne

Příloha – odběratel vybraných výrobků
Odběratel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) IČ

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

Odběratel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) IČ

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

Odběratel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) IČ

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

Odběratel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) IČ

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

Odběratel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) IČ

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát
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Příloha – místo, kde budou vybrané výrobky přijímány
04 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

04 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

04 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

04 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

04 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

04 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
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Příloha – dodavatel vybraných výrobků
Dodavatel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) SEED ID

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

Dodavatel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) SEED ID

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

Dodavatel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) SEED ID

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

Dodavatel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) SEED ID

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát

Dodavatel vybraných výrobků
a) obchodní firma nebo jméno

b) SEED ID

c) obec

d) PSČ

e) ulice (nebo část obce)

f) číslo popisné/orientační

g) stát
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