Daňové číslo
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Pre daňový úrad

Dátum

Pani/Pán/Firma

V prípade otázok sa prosím obráťte na

Vec:

Zahájenie/začiatok

Samostatnej činnosti

Rozšírenie

Zmena sídla

Živnosti

Hodiace sa zaškrtnite!

Poľnohospodárskej a lesníckej prevádzky

Nájomnej činnosti

Vyzývame Vás, aby ste tento dotazník v priebehu jedného mesiaca zaslali vyplnený späť daňovému úradu.
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Ďalej Vás vyzývame, aby ste daňovému úradu preukázali svoju totožnosť.
Za týmto účelom sa v zákonom stanovenej lehote osobne dostavte počas úradných hodín na daňový úrad (informačné centrum)
a prineste si so sebou osobný doklad (cestovný pas, občianskych preukaz, vodičský preukaz) alebo tieto doklady (aj ich kópie) priložiť
k tomuto dotazníku.
Kontrolu totožnosti môže vykonať aj splnomocnené zastúpenie stránky.
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Ak ste získali už existujúci podnik od predchádzajúcej majiteľky/predchádzajúceho majiteľa (kúpou, výmenou, darom atď.) alebo ste ho vzali
do prenájmu, priložte kópiu príslušnej zmluvy alebo predložte originál, z ktorých je zrejmá výška kúpnej ceny (výška nájomného) ako aj meno
a adresa doterajšej majiteľky (postupiteľky)/doterajšieho majiteľa (postupiteľa) resp. prenajímateľky/prenajímateľa.

Ďalej Vás žiadame o predloženie nasledujúcich dokladov

Podpis

Dotazník pre fyzické osoby (nepoužívať pre právnické osoby a osobné spoločnosti)

Verf 24 Spolkové ministerstvo pre financie

Prosím obrátiť!
Verf 24, strana 1, verzia z 15.02.2007

Dotazník

Hodiace sa zaškrtnite!

Priezvisko a meno (akademický titul) resp. názov firmy

Rodinný stav

Trvalé bydlisko/sídlo

Dátum narodenia

>
pod daňovým číslom

Áno >

Okrem nižšie uvedených príjmov mám nasledovné príjmy z

vo výške (prosím uviesť predpokladanú sumu v bežnom roku)
Suma v EUR
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Nie

na daňovom úrade
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Som/som bol/-a registrovaný/-á

ár

Číslo poistenia

Cez deň dosiahnuteľná/-ný na čísle telefónu

Pracovný pomer/dôchodok

Dátum narodenia
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Číslo poistenia manžela
Som jediná zárobkovo činná osoba, resp. samoživiteľ:
(partnera)/manželky
Odpočítateľná položka pre jedinú zárobkovo činnú osobu alebo
(partnerky)
samoživiteľa mi (pravdepodobne) prináleží
Miesto výkonu povolania/miesto vedenia podniku (ďalšie prevádzky prosím uviesť v prílohe)

Pri nájomnej činnosti: Uviesť adresu prenajímaného objektu (ďalšie objekty prosím uviesť v prílohe)

(Presný) názov činnosti/druhu príjmov (napr. namiesto obchod s tovarom každého druhu > obchod so zeleninou)

Začiatok výkonu povolania/činnosti dňa

Zápis v obchodnom registri vykonaný?
Nie

Hospodársky rok pre stanovenie daňového základu
od

Žiadosť podľa § 20 ods. 1 Zákona
o dani z obratu 1994

Áno

Číslo v obchodnom registri

>

Počet v podniku zamestnaných
pracovníkov/-čok (predpoklad)

do

Predpokladaný ročný obrat v roku zahájenia
Suma v EUR

Predpokladaný ročný obrat v nasledujúcom roku
Suma v EUR

Predpokladaný zisk v roku zahájenia
Suma v EUR

Predpokladaný zisk v nasledujúcom roku
Suma v EUR

Počet
>

Malí podnikatelia podľa § 6 ods. 1 č. 27 Zákona o dani z obratu (UStG) 1994 (ktorých čistý ročný obrat nepresiahne 30.000 EUR) sú vyzvaní,
aby uviedli, či podľa § 6 ods. 3 Zákona o dani z obratu 1994 podajú žiadosť o pravidelné zdanenie.
Nie
Áno (pozri prílohu)
Áno (predloží sa neskôr)
Podnikatelia, ktorí majú výlučne obraty, ktoré vedú k vylúčeniu zrážky zálohy dane resp. ktorí svoje príjmy zdaňujú podľa §22 Zákona o dani
z obratu 1994 (Zdaňovanie podľa priemernej sadzby v poľnohospodárskom a lesníckom podniku), sú vyzvaní, aby vyplnili a priložili k dotazníku tlačivo
U 15 (Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla pre daň z obratu), ak potrebujú identifikačné číslo pre dodávky v rámci Európskej únie alebo zisky
v rámci Európskej únie.
Ostatným podnikateľom sa identifikačné číslo pridelí úradnou cestou.
Na základe vykonávanej činnosti vzniká povinnosť platenia aj nižšie uvedených odvodov
Príspevok do hospodárskej
komory

Daň z motorového vozidla

V podniku má podiel pravý tichý spoločník:

Odvody z normal. spotreby
paliva

Nie

Áno
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Ak áno: meno, dátum narodenia a adresa (ďalších pravých tichých spoločníkov prosím uviesť v prílohe)
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Zastupuje ma splnomocnená osoba: Meno a adresa splnomocnenej osoby

Splnomocnená osoba sa odvoláva na plnú moc. Rozsah plnej moci je uvedený
v priloženom liste.
Prikladám splnomocňovaciu listinu (fotokópiu).
Prehlasujem, že som uvedené údaje uviedla/-ol podľa najlepšieho vedomia a svedomia úplne a správne.
Totožnosť a trvalé bydlisko osoby povinnej platiť poplatky mi boli
potvrdené originálnymi dokladmi.

Dátum, podpis resp. firemný podpis

Áno

Nie

resp. dátum a podpis splnomocneného zástupcu
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