podací razítko

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Právnická osoba - základní a živnostenská část
ČÁST A - PODNIKATEL
01 Podnikatel
a) obchodní firma / název*) právnické osoby

b) právní forma

c) identifikační číslo

02 Sídlo
a) název ulice

b) číslo popisné

d) název obce

c) číslo orientační

e) část obce

f) PSČ

g) stát

03 Doručovací adresa
a) název ulice

b) číslo popisné

d) název obce

c) číslo orientační

e) část obce

f) PSČ

04 Předmět podnikání

05 Datum vzniku živnostenského oprávnění
06 Datum zahájení provozování živnosti
07 Datum ukončení provozování živnosti 1)
08 Živnost provozována průmyslovým způsobem (ANO / NE)

1)

Vyplní se, pokud ohlašovatel zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou
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*)

nehodící se škrtněte

ČÁST B - STATUTÁRNÍ ORGÁN
01 Statutární orgán
a) titul

b) jméno

e) státní občanství

c) příjmení

d) titul

f) rodné číslo

g) datum narození

h) způsob jednání za právnickou osobu

01.1 Bydliště / pobyt*) člena statutárního orgánu na území ČR
a) název ulice

b) číslo popisné

d) název obce

c) číslo orientační

e) část obce

f) PSČ

02 Statutární orgán
a) titul

b) jméno

e) státní občanství

c) příjmení

d) titul

f) rodné číslo

g) datum narození

h) způsob jednání za právnickou osobu

02.1 Bydliště / pobyt*) člena statutárního orgánu na území ČR
a) název ulice

b) číslo popisné

d) název obce

c) číslo orientační

e) část obce

f) PSČ

03 Prohlášení podnikatele k statutárnímu orgánu
Prohlašuji, že mi není známo, že by u osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, a že by
trvala u těchto osob jiná překážka, která by bránila provozování živnosti.
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*)

nehodící se škrtněte

ČÁST C - PROVOZOVNY
01 Provozovna
a) název ulice

b) číslo popisné

d) název obce

e) část obce

g) předmět podnikání v provozovně

h) právní titul užívání provozovny

i) provozovna podléhající kolaudaci (ANO / NE)

c) číslo orientační

f) PSČ

j) datum zahájení provozování živnosti v provozovně

02 Provozovna
a) název ulice

b) číslo popisné

d) název obce

e) část obce

g) předmět podnikání v provozovně

h) právní titul užívání provozovny

i) provozovna podléhající kolaudaci (ANO / NE)

c) číslo orientační

f) PSČ

j) datum zahájení provozování živnosti v provozovně

ČÁST D - ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE
01 Odpovědný zástupce:
a) titul

b) jméno

c) příjmení

e) státní občanství

h) místo narození

d) titul

g) datum narození

f) rodné číslo

j) pohlaví 1) *)

i) okres

Žena / muž

02 Bydliště
a) název ulice

b) číslo popisné

d) název obce

c) číslo orientační

e) část obce

f) PSČ

g) stát

03 Pobyt na území ČR
a) název ulice

b) číslo popisné

d) název obce

c) číslo orientační

e) část obce

f) PSČ

04 Datum ustanovení odpovědného zástupce do funkce
05 Prohlášení podnikatele k osobě odpovědného zástupce
Prohlašuji, že mi není známo, že by u osoby odpovědného zástupce soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, že by u této osoby trvala jiná překážka
provozování živnosti a že by jí v posledních třech letech bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 živnostenského zákona.
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*)

nehodící se škrtněte

ČÁST E - PROHLÁŠENÍ PODNIKATELE
01
02

Trvá / netrvá *)

Právnické osobě

u právnické osoby překážka provozování živnosti.
bylo / nebylo *)

v posledních třech letech zrušeno živnostenské oprávnění podle ustanovení § 58 odst. 2, 3 nebo 4
živnostenského zákona.

ČÁST F – JINÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT UVEDENY NA PŘEDEŠLÝCH STRÁNKÁCH FORMULÁŘE

ČÁST G – VYBERTE PROVÁDĚNÉ ÚKONY
ohlášení živnosti

počet zvláštních částí / příloh2)

žádost o koncesi

počet zvláštních částí / příloh2)

2)

přihláška k daňové registraci nebo
příslušné oznámení

počet zvláštních částí / příloh2)

3)

oznámení vzniku volného
pracovního místa

počet zvláštních částí / příloh2)

1)

V

dne

podpis ohlašovatele / žadatele

Doplňující údaje podnikatele
a) telefon

b) fax

c) e-mail

2)
Zvláštními částmi se rozumí jednotlivé listy formuláře, které jsou přikládány k základní části. Přílohou se rozumí uvedení nebo
doložení údajů jinak, než na základní části a zvláštních částech, např. smlouva o vedení účtu, smlouva o sdružení, atd.
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*)

nehodící se škrtněte

podací razítko
identifikační číslo

01 Identifikační část: obchodní firma / název *)

03 Daňové identifikační číslo
C

Z

02 Registrace / oznámení změny*)

PŘIHLÁŠKA K DAŇOVÉ REGISTRACI
pro právnické osoby
Zvláštní část
04
a) k registraci k dani z příjmů právnických osob
b) k registraci k dani z přidané hodnoty

(zvláštní část - přihláška k registraci k DPH)

c) k dani z nemovitostí

ode dne

d) k dani silniční

ode dne

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

ode dne

05 Organizační složky
podniku

2) daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně

ode dne

3) zajišťující daň z příjmů

ode dne

a) počet odštěpných závodů:
(zvláštní část - přihláška k registraci Odštěpné závody
a provozovny)

b) počet provozoven:

(zvláštní část - přihláška k registraci pro plátcovy pokladny)

c) počet plátcových pokladen:

06 Čísla účtů u bank, spořitelních a úvěrních družstev:
Účty v ČR
a) číslo účtu / směrový (identifikační) kód

Měna, ve které je účet veden

Vlastníkem účtu je
daňový subjekt ano / ne

b) číslo účtu / směrový (identifikační) kód

Měna, ve které je účet veden

Vlastníkem účtu je
daňový subjekt ano / ne

Měna, ve které je účet veden

Vlastníkem účtu je
daňový subjekt ano / ne

Účet vedený v zahraničí
IBAN

Typ ID banky

ID banky

Název účtu

Název banky

Ulice banky

Město banky

PSČ banky

Stát
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1

*)

nehodící se škrtněte

07 Zastupování v daňových záležitostech: (ANO / NE)

v případě „ano“ je přílohou plná moc.

08 Zástupce pro doručování: (ANO / NE)

v případě „ano“ je přílohou plná moc.

09 Právní předchůdce
a) daňové identifikační číslo
C

Z

b) obchodní firma

c) právní forma

d) název ulice

e) číslo popisné

g) název obce

h) část obce

f) číslo orientační

i) PSČ

j) stát

10 Zahraniční DIČ

11 Finančnímu úřadu v, ve, pro

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU VÝŠE UVEDENÉ ÚDAJE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A JSEM SI VĚDOM (A) SVÉ POVINNOSTI
HLÁSIT KAŽDOU ZMĚNU DO 15 DNŮ.

jméno

V

příjmení

vztah k právnické osobě

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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