EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
VYBRANÉ VÝROBKY UVEDENÉ DO VOLNÉHO DAŇOVÉHO OBĚHU
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1 Odesílatel
(Jméno a adresa)

DIČ

ZJEDNODUŠENÝ PRŮVODNÍ DOKLAD
VÝROBKY UVOLNĚNÉ KE SPOTŘEBĚ
2 Pořadové číslo

Vyhotovení pro dodavatele

3 Příslušný úřad země určení
(Označení a adresa)

4 Příjemce
(Jméno a adresa)

DIČ

5 Dopravce/dopravní prostředek

6 Jednací číslo a datum prohlášení

7 Místo dodání

1
8 Popis vybraných výrobků, označení, počet a druh balení

9 Kódy vybraných výrobků (kód KN)

10 Množství

11 Hrubá hmotnost (kg)

12 Čistá hmotnost (kg)

13 Fakturovaná cena / hodnota vybraných výrobků

14 Osvědčení (určitá vína a alkohol, malé pivovary)

A Záznamy o kontrole

15 Za správnost údajů v poli 1–13:
Prosím zaslat zpět výtisk 3

Ano

Ne (*)

Podnik podepsaného (tel. číslo)

Jméno podepsaného
Místo, datum
Podpis
Pokračování na zadní straně výtisku 2 a 3
(*) Zaškrtněte příslušné okénko

340 751 93

VYSVĚTLIVKY
Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani,
které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě
1.

Obecné pokyny

1.1.

V souladu s článkem 7 směrnice Rady 92/12/EHS ze dne
25. února 1992 se pro daňové účely vyžaduje zjednodušený
průvodní doklad.

1.2.

Původní doklad musí být vyplněn čitelně a nezaměnitelně. Údaje na průvodním dokladu mohou být předtištěny. Není dovoleno
údaje mazat, opravovat nebo přepisovat.

1.3.

Obecné parametry použitého papíru a velikost polí jsou stanoveny v Úředním věstníku Evropských společenství č. C 164 ze
dne 1. července 1989, s. 3.
Papír všech vyhotovení musí být bílý formátu 210 milimetrů krát
297 milimetrů s maximální délkovou tolerancí minus 5 milimetrů
nebo plus 8 milimetrů.

1.4.

Nepoužitá pole musí být proškrtnuta, aby nebylo možno nic
doplnit.

1.5.

Průvodní doklad se skládá ze tří vyhotovení:
První vyhotovení si ponechá odesílatel.
Druhé vyhotovení doprovází vybrané výrobky a ponechá si je
příjemce.
Třetí vyhotovení doprovází vybrané výrobky a vrací se odesílateli
s potvrzením přijetí osobou uvedenou v poli 4, pokud je odesílatel požaduje pro účely vrácení daně.

2.

Nadpisy polí

Pole 1

Odesílatel: obchodní firma / název, sídlo a daňové identifikační
číslo (registrační číslo k DPH, pokud existuje) plátce, je-li plátce právnickou osobou; jméno a příjmení / obchodní firma. místo pobytu a daňové identifikační číslo (registrační číslo k DPH,
pokud existuje) plátce, je-li plátce fyzickou osobou a evidenční
číslo přidělené odesílateli celním ředitelstvím, pokud existuje.

Pole 2

Příslušný úřad země určení: Označení a adresa orgánu v členském státu určení, jemuž byla doprava předem oznámena.

Pole 4

Příjemce: obchodní firma / název, sídlo a daňové identifikační
číslo (registrační číslo k DPH, pokud existuje) plátce, je-li plátce právnickou osobou; jméno a příjmení / obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo (registrační číslo k DPH,
pokud existuje) plátce, je-li plátce fyzickou osobou. Existuje-li
identifikační číslo pro spotřební daň, musí být rovněž uvedeno.

Pole 6

Pole 7

Místo dodání: Adresa místa dodání, pokud se liší od adresy
v poli 4.

Pole 8

Popis vybraných výrobků, označení, počet a druh balení:
Označení a množství vnějších obalů, například kontejnerů;
počet kusů uvnitř balení, například kartonů a obchodní popis
vybraných výrobků. Popis vybraných výrobků může pokračovat
na přiloženém zvláštním listu, který musí být připojen ke každému vyhotovení. Pro tento účel lze použít dodací list.

Pole 9

Kódy vybraných výrobků: kódy nomenklatury.

Pole 10 Množství: Počet, hmotnost nebo objem pro účely daňové
v členském státu určení, např.:
– cigarety: počet jednotek vyjádřený v tisících,
– doutníky a cigarillos: čistá hmotnost,
– alkohol a alkoholické nápoje: litry při 20 °C na dvě desetinná
místa,
– minerální oleje s výjimkou těžkých topných olejů: litry při
15 °C.
Pole 11 Hrubá hmotnost: Hrubá hmotnost zásilky.
Pole 12 Čistá hmotnost: Hmotnost vybraných výrobků bez obalů.
Pole 13 Fakturovaná cena nebo hodnota vybraných výrobků: Celková
částka uvedená na faktuře včetně spotřební daně. Nejsou-li
dopravované vybrané výrobky určeny k prodeji, připojí se poznámka "Není určeno k prodeji" a uvede se obchodní hodnota.
Pole 14 Osvědčení: Toto místo je vyhrazeno pro případná osvědčení,
která se vyžadují pouze na druhém vyhotovení.
1. V případě určitých vín musí být v příslušných případech
osvědčen původ a jakost výrobku v souladu s příslušnými
předpisy Společenství.
2. V případě určitých lihovin musí být osvědčeno místo výroby
v souladu s příslušnými předpisy Společenství.

Pořadové číslo: Jednací číslo přidělené osobou dodávající
vybrané výrobky, které umožňuje určit dopravu vybraných
výrobků v jeho obchodních záznamech, obvykle číslo a datum
faktury.

Pole 3

Pole 5

ní, které musí udělit příslušné orgány členského státu určení
před zahájením dopravy.

Dopravce: Uveďte „odesílatel“, „příjemce“ nebo obchodní
firmu / název, sídlo a daňové identifikační číslo dopravce, je-li dopravce právnickou osobou, jméno a příjmení / obchodní
firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo dopravce, je-li
dopravce fyzickou osobou, toho dopravce, který odpovídá za
zajištění první dopravy, pokud se liší od osob uvedených v poli
1 nebo 4. Uveďte rovněž způsob dopravy.
Jednací číslo a datum prohlášení: Prohlášení a/nebo oprávně-

3. Pro pivo vyrobené v malém nezávislém pivovaru, jak je vymezen ve směrnici Rady o harmonizaci struktury spotřebních
daní z alkoholu a alkoholických nápojů, pro které se žádá
o sníženou sazbu spotřební daně v členském státě určení,
musí dodavatel vystavit osvědčení v tomto znění:
„Tímto se osvědčuje, že toto pivo bylo vyrobeno v malém
nezávislém pivovaru, jehož loňská roční výroba činila
................ hektolitrů“.
Pole 15 Podnik podepsaného, atd.: Doklad musí být vyplněn osobou
odpovědnou za dopravu vybraných výrobků nebo jejím jménem. Může to být odesílatel nebo příjemce. Požaduje-li odesílatel vrácení třetího vyhotovení s potvrzením přijetí, musí to být
v dokladu uvedeno.
Pole A

Záznamy o kontrole: Příslušné orgány zaznamenají kontroly na
druhém a třetím vyhotovení. Všechny záznamy musí podepsat,
datovat a orazítkovat zodpovědný úředník.

Pole B

Osvědčení o příjetí: Vystavuje příjemce a vrací se odesílateli, pokud o toto osvědčení požádá zejména pro účely vrácení daně.
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7 Místo dodání

3
8 Popis vybraných výrobků, označení, počet a druh balení

9 Kódy vybraných výrobků (kód KN)
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B POTVRZENÍ PŘÍJMU
Vybrané výrobky dopraveny příjemci

Místo .....................................................................................

Datum ...............................................................................

Číslo jednací.....................................................................

Spotřební daň je zaplacena * / je nahlášena k platbě

Datum ..........................................................................................................................................

Referenční číslo ......................................................................................................................

Ostatní poznámky příjemce

Místo / Datum ............................................................................................................................

Jméno signatáře.....................................................................................................................

Podpis
* Nehodící se škrtněte

A Kontrola (pokračování)

