Žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty
zahraničná osoba
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") a zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
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I. Oddiel - údaje o daňovníkovi
Právnická osoba
01 Obchodné meno alebo názov

Fyzická osoba
02 Priezvisko

03 Meno

04 Titul

05 Dátum narodenia
.

.

06 Sídlo (právnická osoba), trvalé miesto pobytu v zahraničí (fyzická osoba)
a) Štát sídla (právnická osoba), alebo trvalého pobytu (fyzická osoba)

b) Obec

c) Ulica

d) Číslo domu

e) Telefón

f) Fax

g) e-mail

II. Oddiel - predmet podnikania na území Slovenskej republiky
07 Začiatok vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane dňa

.

.

08 Hlavný predmet činnosti vykonávanej v tuzemsku

Vypĺňa daňový úrad

Pridelené IČ DPH

SK
Dátum registrácie
.

.

Meno a podpis pracovníka, ktorý žiadosť spracoval
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

III. Oddiel - Číslo účtu v banke, na ktorý sa budú realizovať platby nadmerného odpočtu
09 Predčíslie - číslo účtu/Kód banky, ak máte účet zriadený v tuzemsku
-

Založenie účtu

Zrušenie účtu

/

10 Ak máte účet zriadený v zahraničí uveďte
a) Štát, v ktorom máte účet otvorený
b) Číslo účtu vo formáte IBAN
c) Názov účtu

d) S.W.I.F.T kód banky, podľa aktuálneho adresára BIC DIRECTORY
e) Úplný názov a adresa banky

IV. Oddiel - Štatutárny orgán právnickej osoby resp. osoba oprávnená konať za právnickú osobu
a) Priezvisko

b) Meno

d) Obec

c) Titul

e) Štát

f) Ulica

g) Číslo domu

h) Telefón

i) e-mail

V. Oddiel - Splnomocnenec na doručovanie v tuzemsku
a) Priezvisko

d) PSČ

b) Meno

c) Titul

e) Obec

f) Ulica

g) Číslo domu

VI. Oddiel - Zastupovanie
11 Zástupca na základe plnomocenstva

V prípade zastupovania je potrebné doložiť plnomocenstvo

VII. Oddiel - Doplňujúce informácie subjektov, ktoré dodávajú tovar formou zásielkového tovaru
12 Celková hodnota dodaného tovaru bez dane do tuzemska v kalendárnom roku v eurách
13 Vyznačí sa "X" ak dodávaný tovar je predmetom spotrebnej dane

VIII. Oddiel - Informácie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty v zahraničí
14 Registrácia v krajine sídla alebo trvalého miesta pobytu
15 Pridelené identifikačné číslo pre daň
16 Registrácia v iných členských štátoch Európskej únie
17 Počet príloh

(Uvádza sa počet príloh, ktoré sú priložené k žiadosti)

Vyhlasujem, že všetky údaje vyplnené v žiadosti sú správne a úplné.
Dátum

.

.

Podpis oprávnenej osoby

