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1) Uvede se množství kus  kontrolních pásek  uvedených na odb rném listu. 

2) Uvede se množství kus  kontrolních pásek, které byly vydány ke zna ení spot ebitelského balení lihu v etn  kontrolních pásek, které byly následn  p i

zna ení spot ebitelského balení lihu nebo v souvislosti s ním poškozeny, zne išt ny, nebo které nebyly použity, a to pouze v p ípad , že tyto pásky již nebyly 

zapsány do evidence kontrolních pásek jako kontrolní pásky vrácené (poškozené, zne išt né, nepoužité). 

3) Uvede se množství kus  vydaných kontrolních pásek, které byly použity registrovanou osobou. 

4) Uvede se množství kus  vydaných kontrolních pásek, které byly protokolárn  p edány registrovanou osobou subjektu, který na základ  p íslušné smlouvy 

provede zna ení lihu. 

5) Uvede se množství kus  vydaných kontrolních pásek, které byly na základ  p íslušného Jednotného správního dokladu nebo dokladu o p evzetí kontrolních 

pásek v lenském stát  Evropské unie dopraveny k provedení zna ení spot ebitelského balení lihu zahrani ním dodavatelem

6) Uvede se množství kus  kontrolních pásek, které byly p i zna ení spot ebitelského balení lihu nebo v souvislosti s ním poškozeny a vráceny celnímu ú adu. 

7) Uvede se množství kus  kontrolních pásek, které byly  p i zna ení spot ebitelského balení lihu nebo v souvislosti s ním zne išt ny a vráceny celnímu ú adu. 

8) Uvede se množství kus  kontrolních pásek, které nebyly použity ke zna ení spot ebitelského balení lihu a vráceny celnímu ú adu. 

9) Uvede se množství kus  kontrolních pásek, u kterých došlo ke ztrát  uznané celním ú adem. 

10) Uvede se skute né množství kus  kontrolních pásek. 

                                                                                                                                               


