Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Územní pracoviště v, ve, pro

01 Daňové identifikační číslo

C Z
otisk podacího razítka finančního úřadu

PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI
Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR

02 Název právnické osoby, včetně dodatku

03 Identifikační číslo

04 Právní forma

05 Vlastníci osoby, která má skutečné místo vedení v ČR (pouze vlastníci, kteří disponují alespoň 20 % hlasovacích práv)
a) nový

zrušení

změna údajů
Podíl vlastníka na hlasovacích právech
osoby – v procentech

DIČ

Příjmení

Rodné příjmení

Jméno

Rodné číslo / Datum nar. (není-li RČ přiděleno)

Název vlastníka

Identifikační číslo

Právní forma

Sídlo vlastníka / bydliště vlastníka (pokud jde o fyzickou osobu, která není podnikatelem):
ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

PSČ

obec

stát
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b) nový

zrušení

změna údajů
Podíl vlastníka na hlasovacích právech
osoby – v procentech

DIČ

Příjmení

Rodné příjmení

Rodné číslo / Datum nar. (není-li RČ přiděleno)

Jméno

Název vlastníka

Identifikační číslo

Právní forma

Sídlo vlastníka / bydliště vlastníka (pokud jde o fyzickou osobu, která není podnikatelem):
ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

obec

PSČ

stát

c) nový

zrušení

změna údajů
Podíl vlastníka na hlasovacích právech
osoby – v procentech

DIČ

Příjmení

Rodné příjmení

Jméno

Rodné číslo / Datum nar. (není-li RČ přiděleno)

Název vlastníka

Identifikační číslo

Právní forma

Sídlo vlastníka / bydliště vlastníka (pokud jde o fyzickou osobu, která není podnikatelem):
ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

PSČ

obec

stát
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d) nový

zrušení

změna údajů
Podíl vlastníka na hlasovacích právech
osoby – v procentech

DIČ

Příjmení

Rodné příjmení

Jméno

Rodné číslo / Datum nar. (není-li RČ přiděleno)

Název vlastníka

Identifikační číslo

Právní forma

Sídlo vlastníka / bydliště vlastníka (pokud jde o fyzickou osobu, která není podnikatelem):
ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

PSČ

obec

stát

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO OZNÁMENÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o zástupci:

Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Datum
Otisk razítka

3

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE VLASTNÍCI PRÁVNICKÉ OSOBY, KTERÁ MÁ SKUTEČNÉ
MÍSTO VEDENÍ V ČR (PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI)
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu doplníte zbývající část oficiálního názvu svého místně příslušného
finančního úřadu (např. – hlavní město Prahu, – Jihočeský kraj, apod.). Bude-li subjekt vybraným subjektem podle § 11 odst. 2
zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, doplní údaj slovy Specializovanému
finančnímu úřadu.
01 Daňové identifikační číslo při první registraci nevyplňujte, vyplní finanční úřad.
05 Vlastníci osoby, která má skutečné místo vedení v ČR vyplní pouze osoby, které nemají sídlo v ČR, ale mají v ČR místo
svého vedení. Je třeba uvádět pouze vlastníky, kteří disponují alespoň 20 % hlasovacích práv. Procentuální hodnota podílu
vlastníků se uvede k datu podání formuláře. Procentuální hodnotu podílu vlastníka není třeba uvádět v případě, že hlásíte
jeho zrušení.
Pokud chcete nahlásit nový údaj, napište křížek do kolonky nový. Pokud chcete zrušit dříve nahlášeného vlastníka, napište
křížek do kolonky zrušení. Pokud chcete změnit některé z údajů, které jste dříve u některého z vlastníků nahlásil, napište křížek
do kolonky změna údajů.
ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ
Údaje o zástupci: tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je formulář k oznámení změn zpracováván a podáván
zástupcem za daňový subjekt.
Kód zástupce: bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců
1 – zákonný zástupce;
2 – ustanovený zástupce;
3 – společný zástupce, smluvní zástupce;
4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba;
4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;
4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby: bude vyplněno datum narození zástupce
– fyzické osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby – zástupce
daňového subjektu.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické
osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.): tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je formulář k oznámení
změn podáván právnickou osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavená zástupce daňového subjektu, za nějž
zpracovává a podává formulář k oznámení změn.
Vlastnoruční podpis daňového subjektu / Osoby oprávněné k podpisu: formulář k oznámení změn bude opatřen vlastnoručním
podpisem přímo daňovým subjektem – fyzickou osobou podávající formulář k oznámení změn, nebo fyzickou osobou oprávněnou
podepsat formulář k oznámení změn za daňový subjekt - právnickou osobu a v případě zastoupení daňového subjektu zmocněnou
fyzickou osobou (včetně daňového poradce), nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu (včetně
právnické osoby vykonávající daňové poradenství).
Všechny údaje, na něž jste neměli dostatek místa na formuláři, a všechny další údaje, které považujete za závažné, uveďte
prosím na zvláštní příloze. U jednotlivých informací uveďte číslo položky původního formuláře, ke které se vztahují.
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