ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
PRO OSVOBOZENÍ OD DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU

příjmení, jméno, titul/obchodní firma

datum narození/IČ

trvalé bydliště/sídlo (obec, městská část)

ulice

PSČ

č. orientační

č. popisné

číslo plynoměru

číslo smluvního účtu *

kontaktní telefon a e-mail
* povinný údaj

pozn. číslo smluvního účtu naleznete na obchodní smlouvě nebo na faktuře
Adresa odběrného místa

obec, městská část
ulice

PSČ
č. orientační

č. popisné

Čestně prohlašuji, že výše uvedené odběrné místo s měřícím zařízením je užíváno jako 1
•

domovní kotelna

•

domácnost

a splňuje podmínky pro osvobození od daně ze zemního plynu dle části čtyřicáté páté zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb.
a dle výkladu Ministerstva financí České republiky o typech domovních kotelen a výkladu Generálního ředitelství cel, které podléhají osvobození
od předmětné daně. 2
Jsem si vědom(a), že v případě uvedení nesprávných a neúplných údajů nebo v případě, že zemní plyn bude použit k jinému účelu,
než stanovuje zákon, mi vzniká dle § 5 citovaného zákona povinnost daň přiznat a zaplatit. Zároveň svým podpisem potvrzuji, že
jsem si řádně přečetl definice domácnosti/domovní kotelny a že výše uvedené odběrné místo splňuje všechny podmínky pro
osvobození od daně ze zemního plynu.

V

Dne

Zákazník 3 (podpis)
1

Nehodící se škrtněte

2

Podrobná definice domácnosti a domovní kotelny viz následující strana

3

V případě podpisu právnické osoby uvést čitelně jméno a funkci

Pražská plynárenská, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337
PP-21-5-007-17

Vysvětlení pojmů nutných pro posuzování nároku na osvobození plynu od daně dle
metodické příručky č. j.: 45420/2015-900000-231 ze dne 21. 9. 2015 vydané
Generálním ředitelstvím cel
V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá pátá, je od
daně z plynu osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních
kotelnách uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21.

Domácností se rozumí konečný zákazník, který neodebírá plyn pro jiné účely než pro svou vlastní spotřebu v domácnosti,
přičemž dodat takto osvobozený plyn lze pouze konečnému spotřebiteli, který ve smluvním vztahu s dodavatelem plynu vystupuje
jako fyzická nepodnikající osoba, která dodavateli plynu pro účely dodávky neposkytla IČ nebo DIČ.
V individuálních případech lze dodat plyn osvobozený od daně např. Společenství vlastníků nebo bytovému družstvu,
provozovatelům chráněných bytů, pokud je plyn jejich prostřednictvím dodán přímo pro výrobu tepla v domácnosti. Nárok na
osvobození v těchto případech se prokazuje tímto čestným prohlášením.

Domovní kotelnou se rozumí decentralizovaný zdroj umístěný v bytovém domě, ve kterém více než polovina podlahové plochy
odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.
Je třeba dbát zvýšené pozornosti na definici domovní kotelny, zvláště pak na pojem „v bytovém domě“, čímž se rozumí, že
domovní kotelna je umístěna v nebo na fasádě bytového domu, nikoli mimo bytový dům. Dále pak, že bytový dům slouží k trvalému
bydlení z více než poloviny podlahové plochy.
Definici bytového domu, který slouží k trvalému bydlení, nesplňuje např. věznice, psychiatrické léčebny, léčebny dlouhodobě
nemocných, nemocnice, ubytovny, hotely, koleje, internáty apod.
Naopak definici bytového domu, který slouží k trvalému bydlení a do něhož mohou být dodávky plynu osvobozeny od daně
z plynu, splňují např. domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, dětský domov, dětský domov se školou
a výchovný ústav, zařízení pro výkon pěstounské péče, speciální lůžková zařízení hospicového typu, kláštery a obdobné církevní
budovy sloužící pro trvalé bydlení.

Pražská plynárenská, a. s.
Národní 37, 110 00 Praha 1

Zákaznická linka: 800 134 134
E-mail: callcentrum@ppas.cz
Pohotovost plyn nonstop: 1239

Obchodní kanceláře:
Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1
U Plynárny 500, Praha 4

