Oznámení o dovozu pohonných hmot s příměsí biopaliv (PHM) na území ČR podle § 19 odst. 7
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (dále jen „Oznámení“)
1

Identifikační údaje oznamovatele (1a - Jméno a příjmení podnikající
fyzické osoby, 1b - obchodní název právnické osoby)
1a:

2

Druh Oznámení

*

řádné / změnové
3

DIČ

1b:
4

Místo přijetí (stáčení) PHM [4a – označení místa přijetí, úložiště vč. provozovatele (např. název čerpací stanice), přesná
adresa, vč. části obce; 4b - označení místa stáčení, úložiště vč. provozovatele (např. název čerpací stanice), přesná adresa, vč.
části obce]
4a:

4b:
5

Datum přijetí

6 Čas přijetí PHM (předpokládaný)

5a Datum stáčení

6a Čas stáčení PHM (předpokládaný)

UPOZORNĚNÍ: Dodavatel, který dováží pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového oběhu pro dopravní účely

7

9

na daňovém území České republiky, je povinen včas sdělit celnímu úřadu místně příslušnému podle
místa přijetí pohonných hmot místo, datum a čas přijetí a stáčení pohonných hmot, které podle
doprovodných dokladů obsahují biopalivo, tak, aby bylo celnímu úřadu umožněno odebrat vzorek
pohonné hmoty a ověřit údaje v předložených dokladech.
ARC kód (e-AD), číslo jednací (pole 2 SAD) nebo číslo JSD
8
Identifikace dopravního prostředku (SPZ, číslo
vagónu a číslo vlaku)

Druh PHM (např. benzín)

10 Množství PHM v litrech 11 Druh biopaliva
(včetně biopaliva)

Podíl biopaliva - v %
objemových / hmotnostních
Obj. / hm. *
Obj. / hm. *
Obj. / hm. *

12 Datum a čas podání oznámení

13 Datum a čas přijetí Oznámení celním úřadem

14 Kdo oznámil (14a - jméno a příjmení osoby, která je oprávněna za oznamovatele podat Oznámení, 14b - kontakt na osobu,
kterou může ve věci případné kontroly – odběru vzorku kontaktovat správce daně, tj. číslo telefonu nebo e-mail)
14a:
14b:

UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde ke změně místa přijetí nebo stáčení nebo času přijetí nebo stáčení PHM, oznamte
tuto skutečnost neprodleně správci daně podáním změnového Oznámení.

15 Pořadové číslo hlášení **

16

Čísla odebraných vzorků:

17 Sdělení celního úřadu:

Celní úřad provedl / neprovedl* kontrolu dovezených pohonných hmot.
18 Identifikační údaje správce daně a pracovníka celního úřadu: (17a - označení celního úřadu, 17b - jméno pracovníka a
osobní číslo, 17c – funkce)
Razítko celního úřadu
17a:
17b:
17c:

Pozn.: Tučně ohraničená pole vyplňuje celní úřad.
* nehodící se škrtněte nebo vymažte, ** formát čísla: „H-číslo CÚ-RR-MM-pořadové číslo“ např.
H-1766-07-08-0001

