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03 Daňové organizační číslo (bylo-li přiděleno)

PŘIHLÁŠKA K DAŇOVÉ REGISTRACI
pro právnické osoby

01 Identifikační část: obcodní firma / název

Zvláštní část

02 První registrace   /   oznámení změny*)

        

-                    

-                    

-                    -                    

-                    

        

        

        

        

     

04
a) k registraci k dani z příjmů právnických osob

b) k registraci k dani z přidané hodnoty

c) k dani z nemovitostí

d) k dani silniční

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

2) daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně

3) zajišťující daň

05 Organizační složky
podniku

a) počet odštěpných závodů:

b) počet provozoven:

c) počet plátcových pokladen:

( zvláštní část - přihláška k registraci DPH)

ode dne

ode dne

ode dne

ode dne

ode dne

( zvláštní část - přihláška k registraci Odštěpné závody
a provozovny)

(zvláštní část - přihláška k registraci pro plátcovy pokladny)

06 Čísla bankovních účtů: (přílohou je smlouva o vedení účtu)

a) číslo účtu / směrový kód banky

a) číslo účtu / směrový kód banky

a) číslo účtu / směrový kód banky

a) číslo účtu / směrový kód banky

07 Zastupování v daňových záležitostech: (ANO / NE)

spec. symbol a1) pro daně

b1) pro daně

c1) pro daně

d1) pro daně
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v případě "ano" je přílohou plná moc.
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08 Zástupce pro doručování: (ANO / NE) v případě "ano" je přílohou plná moc.

09 Adresa pro doručování:
a) označení příjemce

b) název ulice c) číslo orientační d) číslo popisné

e) název obce f) část obce g) PSČ

h) telefon

10 Právní předchůdce

a) daňové identifikační číslo

b) obcodní firma

c) právní forma

d) název ulice f) číslo popisnée) číslo orientační

g) název obce h) část obce i) PSČ

j) stát k) telefon

11 Zahraniční DIČ

12 Finančnímu úřadu v, ve, pro

Prohlašuji, že všechny mnu výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom své povinnosti hlásit každou
změnu do 15 dnů.

jméno príjmení vztah k právnické osobě

V dne

Všechny údaje, pro něž jste neměli dostatek místa na formuláři, a všechny další údaje, které považujete za závažné pro registraci, uveďte, prosím, na zvláštní

podpis ohlašovatele / žadatele

příloze. U jednotlivýlch informací uveďte číslo položky původního formuláře, ke které se vztahují.
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