ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYUŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU
DLE SMLOUVY O DODÁVCE/ SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH
DODÁVKY PLYNU – MALOODBĚR DO 630 MWh
DODAVATEL:
TGC Energie s.r.o., se sídlem: Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín, IČO: 05690706, DIČ: CZ05690706
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 47359
Zastoupena: Ondřej Hlavsa, jednatel
Číslo licence pro obchod s plynem: 241734451, ID RÚT: 32917
Internetové stránky: www.tgcenergie.cz, E-mail: info@tgcenergie.cz, Tel.: 531 010 010

Číslo Smlouvy:
ID zprostředkovatele:

ZÁKAZNÍK:
Název/jméno, příjmení:

IČO:

DIČ:

Zástupce (funkce):
ADRESA SÍDLA:
Ulice:

Č. p.:

Telefon:

Mobil:

Č. o.:

Obec:

PSČ:

E-mail:

ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ (OM):
EIC:

Součástí Čestného prohlášení je Příloha č. 1 (Seznam odběrných míst)

ADRESA (JE-LI ODLIŠNÁ OD SÍDLA):
Ulice:

Č. p.:

Č. o.:

Obec:

PSČ:

Zákazník čestně prohlašuje, že ve výše uvedeném odběrném místě (popř. odběrných místech) je ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 261/2007 Sb.,
o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, zemní plyn určený k výrobě tepla v domovních kotelnách nebo
k jinému účelu osvobozenému od daně ze zemního plynu dle tohoto zákona.
Zákazník bere na vědomí, že v případě uvedení nesprávných či neúplných údajů, nebo v případě, že zemní plyn bude použit k jinému účelu než výše
uvedenému, je povinen daň ze zemního plynu přiznat a uhradit a dále uhradit dodavateli způsobenou škodu.
Domovní kotelnou se pro účely zákona 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. Za domovní kotelnu se nepovažuje zdroj tepla, který neslouží k vytápění alespoň
jedné domácnosti. Domovní kotelna může dodávat teplo i do jiných bytových domů, pokud v každém z vytápěných bytových domů více než polovina
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Za bytový dům nelze považovat věznice, psychiatrické léčebny,
léčebny dlouhodobě nemocných, nemocnice, ubytovny, hotely, koleje, internáty atp. 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.
V případě pochybností může dodavatel dodávku plynu osvobozeného od daně odmítnout, příp. může zákazníka vyzvat, aby splnění podmínek uvedených
v § 8 odst. 1 písm. a) části 45 zákona č. 261/2007 Sb. prokázal dodavateli jiným přesvědčivým způsobem.
Pokud zákazník používá zemní plyn pro účely uvedené v § 8 odst. 1 písm. b) – g) části 45 zákona č. 261/2007 Sb., čestné prohlášení není dostatečné,
ale je zapotřebí povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně.
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