Finanční úřad – Phòng Tài chính
Đăng ký khai báo, đóng thuế - Xin cấp số đăng ký thuế( DIČ). (Přihláška
k registraci pro fyzické osoby)
Doanh nhân cá thể (fyzická osoba) hay pháp thể ( právnická osoba) đều phải đăng ký khai báo
và đóng thuế ở phòng tài chính theo địa chỉ thường trú, trụ sở công ty. Mẫu này dành cho
doanh nhân cá thể, áp dụng cho đa số người việt chúng ta ở Séc.
Đăng ký phòng tài chính tại, dành cho quận, huyện : (Prahu 4, Chebu…)
01. Số đăng ký thuế : ( ghi số DIČ đã có- thường là như số sinh…)
02. Đăng ký mới/ thông báo thay đổi.
03. Đăng ký lọai thuế :
a) thuế thu nhập cá nhân
ano/ne
b) thuế thặng dư ( DPH)
ano/ne
c) thuế bất động sản
ano/ne
d) thuế đi đường (nếu có xe cộ phục vụ cho KD)
ano/ne
e) thuế thu nhập từ các nguờn khác 1,2,3
ano/ne
04. Họ
05. Họ cũ
06. Tên
07. Học vị ( ing. -kỹ sư, Mudr. -bác sĩ …)
08. Số sinh
09. Địa chỉ thường trú :
a) phố, số nhà
b) quận , huyện
c) số bưu điện
d) quốc gia
e) điện thọai
f) fax
g) email
10. Bắt đầu kinh doanh từ khi nào …
11. Được cấp phép kinh doanh từ khi nào : ( thường theo ngày đăng ký vào tòa thương mại)
a) Cơ quan nào cấp phép: ( tòa án thương mại – obchodní rejstřík)
b) Số đăng ký : A2345,C6789…
c) Tên hiệu công ty.
d) Số đăng ký kinh doanh ( IČO)
e) Số lượng ngành nghề được phép kinh doanh.
12. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu : Obchod (velkoobchod, maloobchod), hostinská,
činnost, zprostředkovatelská činnost obchodu a služeb…
13. Nơi kinh doanh ( thường ghi theo đ/c thường trú)
a) phố, số nhà, phường, xã.
b) quận, huyện
c) số bưu điện
d) điện thọai…
14. các cơ sở của công ty ( dành cho cty trách nhiệm hữu hạn…)
15. Tài khỏan ngân hàng ở Séc :
a), b) số TK và kod của NH ( ví dụ Komerční banka), chủ TK là người đăng ký thuế ? ( ano).
Tiếp theo là số liệu về tài khỏan lập ở nước ngòai, nếu có thì khai…
16. Người Đại diện trong các vấn đề liên quan đến thuế: nếu có(ano) thì khai tên , đ/c, liên
lạc.
17. Người đại diện nhận thư từ: nếu có (ano) thì khai tên , đ/c, liên lạc.
18. Địa chỉ nhận thư từ:
a) phố, số nhà, phường, xã.
b) quận, huyện
c) số bưu điện

d) điện thọai…
e) f ax
19. Đăng ký thuế:
a) trước kia đã từng đăng ký( ano/ne), từ khi nào đến khi nào :
b) ở phòng tài chính nào :
c) số đăng ký (DIČ) đã được cấp.
d) lý do hủy đăng ký đó : ( ví dụ chuyển chỗ ở- stěhování)
20. Công ty trước kia( dàng cho s.r.o)
a) số DIČ
b) số liệu về công ty.
21. Số thuế đăng ký ở nước ngòai.
Sau đó là lời tuyên thệ rằng các số liệu ghi trên hòan tòan đúng sự thật, và cam kết sẽ
thông báo cho sở thuế mọi thay đổi trong vòng 15 ngày.
a) tên người đăng ký
b) họ
c) ngày đăng ký.
Ký và ô cuối cùng bên phải
Ing. Nguyễn Doãn Trường

