
Příloha č. 2

Záložní oznámení o přijetí/vývozu pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani 
v režimu s podmíněným osvobozením od daně

Fallback Report of Receipt/Report of Export for movements of excise goods 
under suspension of excise duty

1a Datum a čas ověření zprávy o přijetí/vývozu

2a Záložní ARC

2b Pořadové číslo e-AD

3a Příjemce – identifikace subjektu

3b Příjemce – jméno subjektu

3c Příjemce – název ulice

3d Příjemce – číslo domu

3e Příjemce – PSČ

3f Příjemce – město

3g Kód jazyka

4a Místo dodání – identifikace subjektu

4b Místo dodání – jméno subjektu

4c Místo dodání – název ulice

4d Místo dodání – číslo domu

4e Místo dodání – PSČ

4f Místo dodání – Město

4g Kód jazyka

5a Referenční číslo úřadu

6a ZPRÁVA o přijetí/vývozu - datum

6b Obecný závěr přijetí

6c Doplňující informace

6d Kód jazyka
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7a Tělo oznámení o přijetí/vývozu – referenční 
číslo

7b Indikátor úbytku/přebytku
 

7c Úbytek/Přebytek

7d Kód výrobku 

7e Odmítnuté množství

7.1a Důvod, proč nevyhovuje

7.1b Doplňující informace

7.1c Kód jazyka

Pozn.: V případě vícepoložkového e-AD je nutno vyplnit pro každou položku body 7a až 7.1b zvlášť

Vysvětlivky:

3a Pro typové kódy místa určení: — 1, 2, 3 a 4: uveďte platné registrační číslo SEED oprávněného skladovatele nebo 
registrovaného příjemce — 6: uveďte daňové identifikační číslo osoby zastupující odesílatele v úřadu vývozu

3g Kód jazyka: čeština „cs“

4a Uveďte skutečné místo dodání zboží podléhajícího spotřební dani. Pro typové kódy místa určení: — 1: uveďte platné 
registrační číslo SEED daňového skladu v místě určení — 2, 3 a 5: uveďte daňové identifikační číslo nebo jakoukoli jinou 
identifikaci

4g Kód jazyka: čeština „cs“

6b Možné hodnoty jsou: 1 = Přijato a vyhovuje 2 = Přijato, i když nevyhovuje 3 = Přijetí odmítnuto 4 = Přijetí částečně odmítnuto 
21 = Výstup přijat a vyhovuje 22 = Výstup přijat, i když nevyhovuje 23 = Výstup odmítnut

6c Uveďte všechny další informace týkající se přijetí zboží podléhajícího spotřební dani.

6d Kód jazyka: čeština „cs“

7b Možné hodnoty jsou: S = nedostatečné množství E = nadměrné množství

7c Uveďte množství (v příslušných měrných jednotkách pro kód výrobku

7d Uveďte platný kód výrobku podléhajícího spotřební dani

7e Uveďte množství u každého záznamu těla oznámení, u kterého došlo k odmítnutí zboží podléhajícího spotřební dani

7.1a Možné hodnoty jsou: 0 = Jiný 1 = Nadměrné množství 2 = Nedostatečné množství 3 = Poškozené zboží 4 = Porušená závěra 5 = 
Oznámeno v rámci režimu ECS („Export Control System“, systém řízení vývozu) 6 = Jeden nebo více záznamů s nesprávnými 
hodnotami

7.1b Uveďte všechny další informace týkající se přijetí zboží podléhajícího spotřební dani.

7.1c Kód jazyka: čeština „cs“


