ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA PRO
FINANČNÍ ÚŘAD
podací razítko

Identifikační část podnikatele
a) jméno a příjmení / obchodní firma / název

*)

c) rodné číslo

b) identifikační číslo osoby

d) datum narození

1)

ČÁST A - ZASTUPOVÁNÍ FYZICKÉ OSOBY V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH
01 Smluvní zástupce

ANO / NE

*)

(V případě ANO je přílohou plná moc)

02 Osoba pověřená jednat (zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba vykonávající činnost daňového subjektu)

ANO / NE

*)

03 Identifikační údaje osoby pověřené jednat
a) titul

b) jméno

c) příjmení

e) rodné číslo

f) datum narození

d) titul

1)

g) rozsah pověření k jednání

04 Místo pobytu a kontaktní údaje osoby pověřené jednat
a) název ulice

b) č.p. / č.ev.

e) název obce

f) část obce

d) PSČ

g) stát

i) datová schránka

h) telefon

c) číslo orientační

j) e-mail

ČÁST B - JEDNÁNÍ JMÉNEM PRÁVNICKÉ OSOBY V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH, ZASTUPOVÁNÍ PRÁVNICKÉ
OSOBY V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

01 Smluvní zástupce

ANO / NE

*)

(V případě ANO je přílohou plná moc)

02 Statutární orgán / člen statutárního orgánu / jiná osoba jednající za právnickou osobu
a) titul

b) jméno

e) rodné číslo

*)

c) příjmení
f) datum narození

g) je oprávněn jednat za právnickou osobu

d) titul

1)

h) je pověřen jednat samostatně

i) rozsah pověření k jednání

03 Místo pobytu a kontaktní údaje
a) název ulice
e) název obce
h) telefon

1)

b) č.p. / č.ev.
f) část obce

c) číslo orientační

d) PSČ

g) stát

i) datová schránka

j) e-mail

vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo
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1

*)

nehodící se škrtněte

04 Statutární orgán / člen statutárního orgánu / jiná osoba jednající za právnickou osobu
a) titul

b) jméno

*)

c) příjmení

e) rodné číslo

f) datum narození

g) je oprávněn jednat za právnickou osobu

d) titul

1)

h) je pověřen jednat samostatně

i) rozsah pověření k jednání

05 Místo pobytu a kontaktní údaje
a) název ulice

b) č.p. / č.ev.

e) název obce

f) část obce

j) e-mail

06 Statutární orgán / člen statutárního orgánu / jiná osoba jednající za právnickou osobu
a) titul

b) jméno

d) PSČ

g) stát

i) datová schránka

h) telefon

c) číslo orientační

*)

c) příjmení

e) rodné číslo

f) datum narození

g) je oprávněn jednat za právnickou osobu

d) titul

1)

h) je pověřen jednat samostatně

i) rozsah pověření k jednání

07 Místo pobytu a kontaktní údaje
a) název ulice

b) č.p. / č.ev.

e) název obce

f) část obce

j) e-mail

08 Statutární orgán / člen statutárního orgánu / jiná osoba jednající za právnickou osobu
a) titul

b) jméno

d) PSČ

g) stát

i) datová schránka

h) telefon

c) číslo orientační

*)

c) příjmení

e) rodné číslo

f) datum narození

g) je oprávněn jednat za právnickou osobu

d) titul

1)

h) je pověřen jednat samostatně

i) rozsah pověření k jednání

09 Místo pobytu a kontaktní údaje
a) název ulice

b) č.p. / č.ev.

e) název obce

f) část obce

d) PSČ

g) stát

i) datová schránka

h) telefon

c) číslo orientační

j) e-mail

ČÁST C – PŘEDCHOZÍ DAŇOVÁ REGISTRACE
a) správce daně
b) registrován od:

c) registrován do:

d) přiděleno daňové identifikační číslo

CZ

jméno podatele

příjmení podatele

vztah k právnické osobě
V

1)

dne

vlastnoruční podpis

vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo
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2

*)

nehodící se škrtněte

