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Ve Smečkách 33

Prohlášení výrobce podle
nařízení vlády č. 181/2004 Sb.

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 434
fax:+420 222 871 714

1. Údaje o žadateli
1.Obchodní firma vč. právní formy:

2.Adresa sídla - Ulice:

3.Číslo popisné:

6.Část obce, městská část:

7.Kraj (dle NUTS-3):

9.Identifikační číslo:

4.Číslo orientační:

5.Obec:

8.PSČ:

10.Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno):

11.Předmět podnikání:

Je-li žadatelem fyzická osoba:
12. Příjmení:

13.Jméno:

15.Adresa trvalého pobytu - Ulice:

16.Číslo popisné:

19. Část obce, městská část:

20.Kraj (dle NUTS-3):

22.Identifikační číslo:

14.Datum narození:

17.Číslo orientační:

23.Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno):

18.Obec:

21.PSČ:

24.Předmět podnikání:

Kontaktní údaje
25.Příjmení kontaktní osoby

28.Telefon:

26.Jméno:

29.Fax:

27.Mobilní telefon:

30.E-mail:

2. Seznam receptur a prodkutů
Seznam receptur

Seznam základních produktů (název a KN kód)

Prohlášení dodavatele produktů uvedených v čl. 17 NK 1043/2005
Závazná informace o sazebním zařazení zboží
S2650021.02

Platí od: 14.9.2005
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Prohlášení výrobce podle
nařízení vlády č. 181/2004 Sb.

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 434
fax:+420 222 871 714

31.Žadatel (Obchodní firma/Příjmení a jméno):

32.Identifikační číslo (je-li přiděleno):

3. Receptura*
33.Produkt-název zboží:

34.Číslo receptury:

35.Číslo původní receptury:

36.KN kód zboží

Množství na 100 kg
Složky zboží**

KN kód

zboží***

Uplatňujeme ztráty podle čl. 12 nebo 13 nařízení Komise 1043/2005:****
(den, měsíc, rok)

Prohlášení výrobce platí od

Ano

Ne

(den, měsíc, rok)

do

4. Čestné prohlášení žadatele
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé.
Prohlašuji, že byly skutečně použity při výrobě základní výrobky uvedené v tomto prohlášení výrobce.
Prohlašuji, že základní produkty použité při výrobě pochází ze Společenství.

* Pro další receptury použijte list A, pro receptury na meziprodukty
použijte list B
** Jedná-li se o složky uvedené v čl. 18 NK 1043/2005, je nutné
uvést obsah sušiny
*** Podíly, na které přichází v úvahu vyplacení subvence při vývozu
zahrnující ztrátu podle čl. 12 a rezidua podle čl. 13 NK 1043/2005
**** V případě zaškrtnutí ANO je množství složky na 100 kg zboží
považováno za vstupní množství. Pokud bude zaškrtnuto pole NE,
je množství složky na 100 kg zboží považováno za výstupní množství.
37.Místo vyhotovení žádosti:

S2650021.02

38.Datum (den, měsíc, rok):

Platí od: 14.9.2005

39.Razítko a podpis oprávněné osoby:

List A
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Prohlášení výrobce podle
nařízení vlády č. 181/2004 Sb.

110 00 Praha 1
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fax:+420 222 871 714

Žadatel (Obchodní firma/Příjmení a jméno):

Identifikační číslo (je-li přiděleno):

*

Receptura

Produkt-název zboží:

Číslo receptury:

Číslo původní receptury:

KN kód zboží:

Množství na 100 kg
Složky zboží**

KN kód

zboží***

Uplatňujeme ztráty podle čl. 12 nebo 13 nařízení Komise 1043/2005:****
(den, měsíc, rok)

Prohlášení výrobce platí od

Ano

Ne

(den, měsíc, rok)

do

Čestné prohlášení žadatele
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé.
Prohlašuji, že byly skutečně použity při výrobě základní výrobky uvedené v tomto prohlášení výrobce.
Prohlašuji, že základní produkty použité při výrobě pochází ze Společenství.

* Pro další receptury použijte list A, pro receptury na meziprodukty
použijte list B
** Jedná-li se o složky uvedené v čl. 18 NK 1043/2005, je nutné
uvést obsah sušiny
*** Podíly, na které přichází v úvahu vyplacení subvence při vývozu
zahrnující ztrátu podle čl. 12 a rezidua podle čl. 13 NK 1043/2005
**** V případě zaškrtnutí ANO je množství složky na 100 kg zboží
považováno za vstupní množství. Pokud bude zaškrtnuto pole NE,
je množství složky na 100 kg zboží považováno za výstupní množství.
Místo vyhotovení žádosti:

S2650021.02

Datum (den, měsíc, rok):

Platí od: 14.9.2005

Razítko a podpis oprávněné osoby:

List B
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Prohlášení výrobce podle
nařízení vlády č. 181/2004 Sb.

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 434
fax:+420 222 871 714

Žadatel (Obchodní firma/Příjmení a jméno):

Identifikační číslo (je-li přiděleno):

Receptura pro meziprodukt
Produkt-název zboží:

Číslo receptury:

Číslo původní receptury:

KN kód zboží:

Meziprodukt*
Název:

KN kód:

Množství:

Složky meziproduktu**

Země:

Číslo receptury:

Množství na 100 kg
meziproduktu

KN kód

Meziprodukt*
Název::

KN kód:

Množství:

Složky meziproduktu**

Země:

Množství na 100 kg
meziproduktu

KN kód

Uplatňujeme ztráty podle čl. 12 nebo 13 nařízení Komise 1043/2005:****
(den, měsíc, rok)

Prohlášení výrobce platí od

Číslo receptury:

Ano

Ne

(den, měsíc, rok)

do

Čestné prohlášení žadatele
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé.
Prohlašuji, že byly skutečně použity při výrobě základní výrobky uvedené v tomto prohlášení výrobce.
Prohlašuji, že základní produkty použité při výrobě pochází ze Společenství.
* Podíly, na které přichází v úvahu vyplacení subvence při vývozu
zahrnující ztrátu podle NK 1043/2005 čl. 12 a rezidua podle čl. 13
** Jedná-li se o složky uvedené v čl. 18 NK 1043/2005, je nutné
uvést obsah sušiny
*** V případě zaškrtnutí ANO je množství složky na 100 kg zboží
považováno za vstupní množství. Pokud bude zaškrtnuto pole NE,
je množství složky na 100 kg zboží považováno za výstupní množství.
Místo vyhotovení žádosti:

S2650021.02

Datum (den, měsíc, rok):

Platí od: 14.9.2005

Razítko a podpis oprávněné osoby:

