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Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Rok
Zdaňovacie obdobie

doplnenie

(vyznačí sa x)

Vyplní sa len v prípade opravy a/alebo doplnenia

oprava ŠtvrťrokMesiac
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

ZAZMVv18_1

FR SR

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

ZÁZNAMY
O KÚPENÝCH POZEMNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDLÁCH

podľa § 70 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

(1 - 4)(01 - 12)

Poznámka: Pri oprave sa uvedie
poradové číslo uvedené
v pôvodnom zázname a uvedú sa
všetky správne údaje o vozidle.
Pri doplnení sa pokračuje
v číslovaní v pôvodnom zázname.

Adresa trvalého pobytu alebo miesta podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)

Ulica

Názov alebo obchodné meno

Súpisné/orientačné číslo

MenoPriezvisko Titul pred menom / za priezviskom

/
Právnická osoba

Fyzická osoba

Obec ŠtátPSČ

Údaje o platiteľovi DPH

Počet pozemných
motorových vozidiel
uvedených v záznamoch

Adresa prevádzkarne v SR

Ulica Súpisné/orientačné číslo

ObecPSČ

Dátum

. .

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú
správne a úplné.

Odtlačok pečiatky a podpis
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Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
ZAZMVv18_2

FR SR

Poradové číslo kúpeného pozemného motorového vozidla

Meno a priezvisko alebo názov predávajúceho

Adresa sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava predávajúci

Kód štátu Identifikačné číslo pre DPH predávajúceho pridelené v inom členskom štáte Hodnota vozidla

Identifikačné číslo vozidla VIN Počet najazdených kilometrov

. .Dátum prvého uvedenia
vozidla do prevádzky

. .Dátum vyhotovenia
faktúry

. .Dátum nadobudnutia
vozidla

Údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona
platného v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava
tovaru začala (vyznačí sa x)

tovar bol dodaný s oslobodením od dane

predávajúci uplatnil osobitnú úpravu
uplatňovania dane pri predaji použitého tovaru

Poradové číslo kúpeného pozemného motorového vozidla

Meno a priezvisko alebo názov predávajúceho

Adresa sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava predávajúci

Kód štátu Identifikačné číslo pre DPH predávajúceho pridelené v inom členskom štáte Hodnota vozidla

Identifikačné číslo vozidla VIN Počet najazdených kilometrov

. .Dátum prvého uvedenia
vozidla do prevádzky

. .Dátum vyhotovenia
faktúry

. .Dátum nadobudnutia
vozidla

Údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona
platného v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava
tovaru začala (vyznačí sa x)

tovar bol dodaný s oslobodením od dane

predávajúci uplatnil osobitnú úpravu
uplatňovania dane pri predaji použitého tovaru


