Finančnímu úřadu v, ve, pro

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

HLÁŠENÍ
podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropského společenství
I. Pořizovatel (kupující) nového dopravního prostředku:
1. Právnická osoba:
Obchodní firma

Daňové identifikační číslo

C Z

2. Fyzická osoba:
Příjmení

Daňové identifikační číslo

C Z

Jméno

3. Sídlo právnické osoby nebo trvalé bydliště fyzické osoby:
a) obec

Titul

b) PSČ

c) telefon

d) ulice a č. orientační (nebo část obce a č. popisné)

e) fax

f) kraj

g) stát

4. Místo, kde může být nový dopravní prostředek zkontrolován, pokud se nenachází v místě uvedeném v bodě 3: ....................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
5. Datum pořízení:
6. Datum vstupu nového dopravního prostředku do tuzemska:
7. Účel použití nového dopravního prostředku: a) pro podnikání

b) pro soukromé účely

8. Evidenční číslo daňového dokladu .................................................... datum jeho vystavení:.....................................................................................
9. Identifikační údaje k novému dopravnímu prostředku
a) typ - loď

letadlo

silniční motorové vozidlo

b) stát výroby..............................................................................................................................................................................................................
c) číslo podvozku .............................................................................. číslo motoru ....................................................................................................
d) jen u silničního motorového vozidla uveďte:
- model .......................................................................................... barva...............................................................................................................
- druh vozidla - silniční

terénní

jiné (uveďte) ............................................................................................................ , motocykl

výkon motoru kW: .......................................................................
- počet ujetých km:........................................................................
10. Den prvního uvedení do provozu (stát, ve kterém byla předchozí registrace): ...........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
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II. Dodavatel (prodávající) nového dopravního prostředku:
1. Právnická osoba:
Obchodní firma

Daňové identifikační číslo

2. Fyzická osoba:
Příjmení

Daňové identifikační číslo
Jméno

3. Sídlo právnické osoby nebo trvalé bydliště fyzické osoby:
a) obec

Titul

b) PSČ

c) telefon

d) ulice a č. orientační (nebo část obce a č. popisné)

e) fax

f) kraj

g) stát

4. Stát, kde byl nový dopravní prostředek používán

Stát

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že se jedná o pořízení nového dopravního prostředku, jak je definován v § 4 odst. 3 výše uvedeného zákona a uvedené údaje jsou pravdivé

Datum

Podpis
oprávněné osoby

Místo
podpisu

Záloha zaplacená pořizovatelem ve výši daně z pořízení nového dopravního prostředku: .................................................................................... Kč

Datum
(Potvrdí místně příslušný správce daně pořizovatele)

Pokyny k vyplnění hlášení
Hlášení podává osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu EU a vzniká jí povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 108.
I. – Zde se uvádí údaje vztahující se k pořizovateli nového dopravního prostředku a k pořizovanému novému dopravnímu prostředku:
1. V kolonce č. 1 nebo č. 2 se vyplní údaje podle toho, zda je pořizovatel právnickou nebo fyzickou osobou a další identifikační údaje k pořizovateli včetně DIČ, pokud je osoba jeho nositelem.
3. Vyplní se údaj o sídle právnické osoby nebo trvalé bydliště fyzické osoby podle názvu jednotlivých kolonek včetně č. telefonu a případně
i č. faxu.
4. Uvede se místo, kde může správce daně nový dopravní prostředek zkontrolovat, pokud se nachází mimo místo uvedené v bodě 3.
5. Uvede se datum pořízení, který vychází z uzavřené kupní smlouvy nebo jiného právně relevantního úkonu.
6. Uvede se datum, kdy nový dopravní prostředek vstoupil do tuzemska (datum přepravy do tuzemska přes státní hranici).
7. Křížkem se v příslušném čtverečku vyznačí účel použití nového dopravního prostředku v tuzemsku.
8. Uvede se evidenční číslo daňového dokladu a datum jeho vystavení z dokladu od dodavatele.
9. Vyplní se požadované identifikační údaje k dodávanému novému dopravnímu prostředku podle typu, pokud je nový dopravní prostředek
jejich nositelem. Pokud je za požadovaným údajem čtvereček, vyznačí se do něho křížkem údaj, o který se jedná, jinak se doplní na řádek
požadovaná informace.
10. Uvede se údaj o prvním uvedení do provozu včetně státu, ve kterém byla předchozí registrace nového dopravního prostředku.
Údaje k novému dopravnímu prostředku se prokazují zejména dokumenty vydanými výrobcem nebo státním orgánem.
II. – Zde se uvádějí údaje o dodavateli nového dopravního prostředku včetně údaje o členském státě, kde byl nový dopravní prostředek používán.
Při vyplňování údajů v II. se postupuje přiměřeně jako v I.
V prohlášení oprávněná osoba potvrzuje správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedných v hlášení, za které nese plnou právní odpovědnost.
V případě, že pořizovatel zaplatí správci daně zálohu ve výši daně z pořízení nového dopravního prostředku, tu pak vypořádá v následně podaném
daňovém přiznání.

