Informácia o zozname odberných miest pre účely oslobodenia od
spotrebnej dane zo zemného plynu
v zmysle Metodického usmernenia MF SR č. 23100/2008-732 k niektorým ustanoveniam
Zákona č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov

 Obchodná spoločnosť ..........................................., so sídlom ...............................,
IČO........................., zapísaná OR ......................., konajúca prostredníctvom členov
štatutárneho orgánu ..................................................................................................
(obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra a číslo zápisu v registri, v ktorom je
právnická osoba zapísaná, resp. meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a IČO
fyzickej osoby , pozn: ide o správcovskú spoločnosť alebo bytové družstvo)
 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
........................................................................., založené podľa §7 ods. 1 zákona č.
182/1993
Z.
z.
zaregistrované
na
................................................................................................................,
(nehodiace sa prečiarknite)
ako odberateľ plynu, ktorý má so spoločnosťou LAMA energy a.s. – organizačná zložka so
sídlom Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 45890935 uzavretú zmluvu o dodávke plynu
(ďalej len „odberateľ“),
pre účely uplatnenia oslobodenia od spotrebnej dane zo zemného plynu v zmysle zákona
č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a doplnení zákona
č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení
zákona č. 283/2008 Z.z. (ďalej len „zákon“) ako i v zmysle Metodického usmernenia MF SR
č. MF/23100/2008-732 k niektorým ustanoveniam zákona (ďalej len „metodické
usmernenie“)
vyhlasuje,
že odberateľ vykonáva správu bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a že za týmto
účelom obstaráva dodávku zemného plynu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov do
nasledovných odberných miest, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od spotrebnej dane podľa §
31 ods. 1 písm. f) zákona:
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Adresa odberného
miesta

Číslo odberného
miesta

Stav meradla ku dňu predloženia
informácie

Predložením tejto informácie v zmysle Metodického usmernenia odberateľ žiada dodávateľa
o dodávku zemného plynu oslobodeného od spotrebnej dane v zmysle §31 ods. 1 písm. f)
zákona č. 609/2007 Z. z. do vyššie uvedených odberných miest.
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť všetkých údajov
uvedených v tejto informácií.

V ........................................, dňa..............................

............................................................................
za odberateľa – meno, podpis, funkcia, pečiatka
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