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otisk podacího razítka finančního úřadu

Finančnímu úřadu v, ve, pro

h l á š e n í
podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu Evropského společenství 
osobě neregistrované k dani z přidané hodnoty

C   Z

I. Dodavatel (prodávající) nového dopravního prostředku:

Daňové identifikační číslo

1. Právnická  osoba: 
Název právnické osoby 

2. Fyzická  osoba: 
Příjmení Jméno Titul

3. Sídlo právnické osoby nebo trvalé bydliště fyzické osoby:
a) obec b) PSČ c) telefon

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

f) kraj g) stát

 1 Plátce daně § 94, identifikovaná osoba § 96 2 Neplátce daně § 19 

4. 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: .........................................................................

5. Den prvního uvedení do provozu (předchozí registrace):

6. Den dodání:

7. Evidenční číslo daňového dokladu a datum jeho vystavení: .........................................................................................................................................

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

 Podpis Místo
Datum oprávněné osoby podpisu



ProhlášEní PořIzující oSoby,
ktErá nEní rEgIStrována k DanI v jIném člEnSkém Státě EvroPSkého SPolEčEnStví

Prohlašuji, že nový dopravní prostředek bude přemístěn z České republiky do jiného členského státu nejpozději do 2 měsíců od data dodání a daň 
při pořízení zaplatím ve státě pořízení (kde bude registrován). Jsem si vědom toho, že pokud nový dopravní prostředek nepřemístím v uvedené lhůtě, 
jsem povinen zaplatit daň ve státě dodání.
Údaje, které jsem uvedl, jsou úplné a pravdivé.

Pokyny k vyplnění hlášení

Hlášení podává plátce daně, tak i identifikovaná osoba a osoba, která není registrována k dani a příležitostně dodá nový dopravní prostředek do 
jiného členského státu EU osobě neregistrované k dani z přidané hodnoty.

I. – Zde se uvádějí údaje vztahující se k dodavateli nového dopravního prostředku a k dodávanému novému dopravnímu prostředku:
1. V kolonce č. 1 nebo č. 2 se vyplní křížek, podle toho, zda je dodavatel plátce nebo osoba neregistrovaná k dani (dále jen „neplátce daně“), 

a dále identifikační údaje o dodavateli, podle toho, zda je právnickou nebo fyzickou osobou.
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. 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.

5. Uvede se údaj o prvním uvedení do provozu nebo předchozí registrace podle § 19 odst. 2 (nejde o datum výroby nového dopravního 
prostředku).

6. Uvede se datum dodání nového dopravního prostředku.
7. Uvede se evidenční číslo daňového dokladu nebo dokladu o prodeji, pokud dodává nový dopravní prostředek neplátce daně a datum vystavení 

daňového dokladu nebo dokladu o prodeji.
Údaje k novému dopravnímu prostředku se prokazují zejména dokumenty vydanými výrobcem.

v prohlášení oprávněná osoba potvrzuje správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v hlášení, za které nese plnou právní 
odpovědnost.

II. – Zde se uvádějí údaje o pořizovateli nového dopravního prostředku včetně údaje o členském státě, kde bude daň z pořízeného nového dopravního 
prostředku osobou neregistrovanou k dani (neplátcem) v jiném členském státě zaplacena. Při vyplňování údajů v II. se postupuje přiměřeně jako v I.

II. Pořizovatel (kupující) nového dopravního prostředku:
1. Právnická  osoba: 
Obchodní firma 

2. Fyzická  osoba: 
Příjmení Jméno Titul

3. Sídlo právnické osoby nebo trvalé bydliště fyzické osoby:
a) obec b) PSČ c) telefon

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

f) kraj g) stát

Členský stát Evropského společenství, kde bude daň z pořízení nového dopravního prostředku zaplacena:

 Podpis Místo
Datum oprávněné osoby podpisu


