
Číslo účtu / směrový kód peněžního ústavu

                 
Název a adresa peněžního ústavu

                                   

Číslo účtu / směrový kód peněžního ústavu

                 
Název a adresa peněžního ústavu

                                   

Příjmení

                                   
Jméno

                 

Funkce

                 
Datum

        

Telefon

                 

Razítko Podpis

        

        

ke dni         

ke dni         

Podpis odpovědného pracovníka

Ministerstvo obrany ČR předává ve smyslu § 12e zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů a § 45g zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, toto oznámení a předává na účty Finančního úřadu pro Prahu 1

Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv na:

Daň z přidané hodnoty na:

Osoba oprávněná k podpisu za Ministerstvo obrany ČR:

Finanční úřad spotřební daň vyměřil/dodatečně vyměřil podle § 46 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,

ve znění pozdějších předpisů dne

Finanční úřad daň z přidané hodnoty vyměřil/dadatečně vyměřil podle § 46 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,

ve znění pozdějších předpisů dne

Finančnímu úřadu pro Prahu 1

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

Počet příloh

za měsíc rok

OZNÁMENÍ

podle § 12e zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
a § 45g zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

o odvodu spotřební daně a daně z přidané hodnoty

Vojenský orgán ozbrojených sil vysílajícího státu

                                   

                                   

Adresa na území ČR

                                   

Příjmení

                                   
Jméno

                 

Funkce

                 
Datum

        

Osoba oprávněná k podpisu za vojenský orgán ozbrojených sil vysílajícího státu:

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.
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Údaje k odvodu spotřební daně a daně z přidané hodnoty

Předmět daně
Spotřební daň

množství v 1000 I sazba daně v Kč/1000I daň v Kč záznam FÚ
Daň z přidané hodnoty

základ daně v Kč sazba daně v % daň v Kč záznam FÚ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

CELKEM CELKEM

CELKEM CELKEM
zaokrouhleno

na celé Kč nahoru
zaokrouhleno

na celé Kč nahoru

Příjmení

                                   
Jméno

                 

Datum

        

Telefon

                

Podpis

Osoba, která oznámení vypracovala:

Do sloupce 1 se uvídí předmět daně, z kterého se odvádí daň ve smyslu § 12e odst. 5 zákona
č. 587/1992 Db., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a § 45g odst. 7 zákona
č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Údaje ve spoupci 2 se vykazují na 3 desetinná místa
Údaje ve spoupci 4 a 8 se vykazují na 2 desetinná místa
Pokud je větší počet dokladů než řádku, použijte zvláštní přílohu při dodrření formy tabulky


