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03 Daňové organizační číslo (bylo-li přiděleno)

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

01 Identifikační část: příjmení, jméno   /   obchodní firma   /   identifikační číslo   /   datum narození*)

02 První registrace   /   oznámení změny*)
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pro plátcovy pokladny
Zvláštní část

     

-                    

        

        

                  

04 Označení plátcovy pokladny

05 Adresa
a) název ulice b) číslo orientační c) číslo popisné

d) název obce e) část obce f) PSČ

g) telefon h) fax i) e- mail

j) číslo účtu / směrový kód banky   ( přílohou je smlouva o vedení účtu)

06 Fyzická osoba, která je zaměstnána u FO nebo PO, jejíž součástí je plátcova pokladna, pověřená jednat za plátcovu pokladnu
v daňových záležitostech

a) titul b) příjmení c) jméno d) titul

e) rodné číslo f) identifikační číslo

g) funkce

ode dne

ode dne

k dani z příjmů jako plátci: 1) daně z příjmů ze závislé činnosti
a funkčních požitků

2) daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně

název*)
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07 Fyzická osoba nebo právnická osoba, pověřená jednat za plátcovu pokladnu v daňových záležitostech ( přílohou je plná moc)

a) titul b) příjmení c ) jméno d) titul

e) rodné číslo f) identifikační číslo

g) obchodní firma ( jen u osob zapsaných do Obchodního rejstříku)   /    název právnické osoby*)

h) Daňové identifikační číslo

i) název ulice j) číslo orientační k) číslo popisné

l) název obce m) část obce n) PSČ

o) telefon p) fax r) e-mail

Prohlašuji, že všechny mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Příjmení a jméno osoby pověřené k podpisu za právnickou osobu

Bydliště osoby pověřené k podpisu za právnickou osobu

Vztah k právnické osobě

V dne

podpis ohlašovatele / žadatele

Všechny údaje,  pro něž jste neměli dostatek místa na formuláři, a všechny další údaje, které považujete za závažné pro registraci, uveďte, prosím, na zvláštní
příloze. U jednotlivých informací uveďte číslo položky původního formuláře, ke které se vztahují.
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