Finančnímu úřadu
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Prohlášení o ochraně údajů na
bmf.gv.at/datenschutz nebo jako papírový
dokument na všech úřadovnách finanční
a celní správy

Číslo daňového účtu
Číslo finančního úřadu - daňové číslo

Datum

paní/pan/společnost (firma)

V případě zpětných dotazů nás, prosím, kontaktujte:

Předmět:

Otevření/zahájení

bmf.gv.at

Vaší samostatné výdělečné činnosti

Odpovídající údaj je zaškrtnut!

Rozšíření

Přeložení

Vašeho živnostenského podniku

Vašeho zemědělského a lesnického podniku

Vaší činnosti v oblasti pronajímání,
resp. propachtování

Tento dotazník je nutno zaslat vyplněný zpět finančnímu úřadu ve lhůtě jednoho měsíce.

Rovněž tak je vyžadováno, abyste ve vztahu k finančnímu úřadu prokázali svoji totožnost.
Za tímto účelem můžete ve stanovené lhůtě v úředních hodinách osobně navštívit finanční úřad (informační středisko - Infocenter) a vzít si s
sebou doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz), nebo tyto dokumenty přiložit v kopii k tomuto dotazníku.
Kontrola totožnosti může také proběhnout prostřednictvím zplnomocněného zástupce strany.

Pokud jste získali nebo si propachtovali již existující podnik/provoz od dosavadního vlastníka/dosavadní vlastnice (koupí, výměnou, darováním atd.),
je vyžadováno, abyste jako přílohu připojili nebo předložili kopii příslušné smlouvy - z níž bude patrná výše kupní ceny (pachtovného) a jméno a
adresa dosavadní/ho vlastníka/vlastnice (převodce), resp. propachtovatele/propachtovatelky.
Dále je požadováno předložení následujících podkladů

Podpis

Dotazník pro fyzické osoby (nepoužívat pro právnické osoby a osobní společnosti)
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Dotazník

Odpovídající možnost, prosím, zaškrtněte!

Rodné jméno nebo příjmení a jméno a název firmy (je-li k dispozici)
Rodinný stav
vdaná resp. ženatý / žijící v registrovaném partnerství

žijící v poměru druh/družka

žijící trvale odloučený(-á) 		
Adresa bydliště/sídlo

rozvedený(-á)			

Datum narození

vdovec/vdova

Během dne k zastižení na telefonním čísle
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Číslo sociálního pojištění (10místné)

svobodný(-á)

Již jsem/jsem byl daňově registrován
Ne

Ano

pod číslem daňového účtu (číslo finančního úřadu - daňové identifikační číslo)

>

Kromě níže uvedených příjmů pobírám také příjmy z

ve výši (uveďte, prosím, očekávanou částku za běžný rok)
Částka v EUR

Pracovní poměr/penze
Jsem jediná výdelečně činná osoba nebo samoživitel/ka:
Číslo sociálního pojištění manžela/manželky
Odečitatelná částka pro jedinou osobu výdělečně činnou/
resp. partnera/partnerky
samoživitele/samoživitelku (podle očekávání) mi náleží
Místo výkonu profese/místo obchodního vedení (další provozovny uveďte, prosím, v příloze)

V případě činnosti spočívající v pronajímání nebo propachtování: Adresa pronajatého nebo propachtovaného objektu

Datum narození

(další objekty uveďte, prosím, v

příloze)

(Přesné) označení činnosti/druhu příjmů (např. místo obchodování se zbožím všeho druhu > obchod zeleninou)

Zahájení výkonu profese / činnosti dne

Proběhl zápis do obchodního
rejstříku?
Ne
Ano >

Hospodářský rok pro stanovení zisku

Žádost podle § 20, odst. 1 zákona o dani z
obratu (UStG 1994)

Číslo v obchodním rejstříku/
rejstříku firem

Počet v podniku (podle očekávání)

od
do
Očekávaný roční obrat v roce zahájení činí
Částka v EUR

zaměstnaných pracovníků/pracovnic >
Očekávaný roční obrat v následujícím roce činí
Částka v EUR

Očekávaný zisk v roce zahájení činí
Částka v EUR

Očekávaný zisk v následujícím roce činí
Částka v EUR

Počet

Od malých podniků (jejichž roční obrat nepřesahuje 35 000 EUR) se podle § 6, odst. 1, č. 27 zákona o dani z obratu (UStG 1994) požaduje, aby
uvedly, zda zamýšlejí podání žádosti o běžné zdanění podle § 6, odst. 3 UStG 1994.
Ne

Ano (viz příloha)

Ano (bude ještě podána)

Po podnikatelích/podnikatelkách realizujících výlučně obraty vedoucí k vyloučení odpočtu daně na vstupu, nebo kteří/které zdaňují své obraty
podle § 22 zákona o dani z obratu z roku 1994 (zdanění průměrnou sazbou daně v rámci zemědělského a lesnického podniku), je vyžadováno,
aby k tomuto dotazníku připojili vyplněný předtisk U 15 (žádost o přidělení identifikačního číslo pro účely daně z obratu - zkr. UID), jestliže
potřebují číslo UID pro dodávky nebo nabytí v rámci Evropského společenství.
Ostatním podnikatelům/podnikatelkám bude číslo UID přiděleno z úřední moci.
Na základě vykonávané činnosti vzniká rovněž povinnost odvést níže uvedené odvody
Příspěvek komoře

Daň z motorových vozidel

Spotřební daň

Ne
Na společnosti je účasten pravý tichý společník:
Pokud ano: Jméno, datum narození a adresa (další pravé tiché společníky uveďte, prosím v příloze)

Ano

Jsem zastoupen zplnomocněným zástupcem/zplnomocněnou zástupkyní: Jméno, adresa zplnomocněné osoby

Přikládám plnou moc (v kopii).

Zplnomocněná osoba se odvolává na toto udělení plné moci.
Rozsah plné moci je uveden v přiložené písemnosti.

Prohlašuji, že jsem výše uvedené údaje uvedl(a) podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a to v úplnosti a správně.
Totožnost a bydliště daňového poplatníka/daňové poplatnice mi byly
doloženy prostřednictvím originálů dokladů.
Ano
Ne

Datum, podpis nresp. podpis/značka za společnost/firmu

resp.

datum a podpis zplnomocněného zástupce/zplnomocněné zástupkyně
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