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Vyhlásenie o ochrane údajov na
bmf.gv.at/datenschutz alebo na papieri na
všetkých finančných a colných úradoch

Číslo účtu pre odvody
Číslo finančnej správy – daňové identifikačné číslo

Dátum

pani/pán/spoločnosť (firma)

Ak máte akékoľvek otázky, prosím, kontaktujte:

Predmet:

Otvorenie/začiatok

Rozšírenie

Preloženie

Vášho živnostenského podniku

Vášho poľnohospodárskeho a lesníckeho podniku

Vašej činnosti spočívajúcej v
prenajímaní a prepachtovaní

Tento dotazník je nutné zaslať vyplnený späť finančnému úradu v lehote jedného mesiaca.

Rovnako tak je vyžadované, aby ste vo vzťahu k finančnému úradu preukázali svoju totožnosť.
Za týmto účelom môžete v stanovenej lehote v úradných hodinách osobne navštíviť finančný úrad (informačné stredisko - Infocenter)
a vziať si so sebou doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz), alebo tieto dokumenty priložiť v kópii k tomuto
dotazníku.
Kontrola totožnosti môže tiež prebehnúť prostredníctvom splnomocneného zástupcu strany.

Pr

bmf.gv.at

Vašej nezávislej činnosti

Hodiace sa je začiarknuté!

Ak ste získali alebo si prepachtovali už existujúci podnik/prevádzku od doterajšieho vlastníka/doterajšej vlastníčky (kúpou, výmenou, darovaním
atď.), je vyžadované, aby ste ako prílohu pripojili alebo predložili kópiu príslušnej zmluvy - z ktorej bude zrejmá výška kúpnej ceny (pachtovného)
a meno a adresa doterajšieho vlastníka/vlastníčky (prevodcu), resp. prepachtovateľa/prepachtovateľky.
Ďalej je požadované predloženie nasledujúcich podkladov

Podpis

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

Verf 24-SK Spolkové ministerstvo financií - 02/2020 (dotlač s menšími zmenami)

Verf 24, strana 1, verzia zo dňa 14. 2. 2020

Dotazník

Čo sa hodí, prosím, označte krížikom!

Rodinné meno alebo priezvisko a meno a názov spoločnosti/firmy (ak sú k dispozícii)
Rodinný stav
ženatý/vydatá/žijúci/žijúca v registrovanom partnerstve

žijúci/žijúca v súžití

žijúci/žijúca trvalo oddelene 		
Adresa bydliska/sídlo

slobodný(-á)

rozvedený/rozvedená

ovdovelý(-á)

Dátum narodenia

Počas dňa zastihnuteľný (-á) na telefónnom čísle

Už som/som bol daňovo registrovaný

pod číslom účtu pre odvody (číslo finančného úradu - daňové identifikačné číslo)
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Číslo sociálneho zabezpečenia (10-miestne)

Nie

Áno

>

Okrem nižšie uvedených príjmov poberám aj príjmy z

vo výške (uveďte, prosím, očakávanú sumu na bežný rok)
Čiastka v eurách

Pracovný pomer/dôchodok
Som jediná zárobkovo činná osoba resp. samoživiteľ/ka:
Číslo sociálneho zabezpečenia manžela/manželky Dátum narodenia
Odpočítateľná čiastka pre jedinú zárobkovo činnú osobu/
resp. partnera/partnerky
samoživiteľa/samoživiteľku (podľa očakávania) mi prislúcha
Miesto výkonu povolania/miesto obchodného vedenia (ďalšie prevádzkárne uveďte, prosím, v prílohe)

V prípade činnosti spočívajúcej v prenajímaní alebo prepachtovaní: Adresa prenajatého alebo prepachtovaného objektu
(ďalšie objekty uveďte, prosím, v prílohe)

(Presné) označenie činnosti/druhu príjmov (napr. namiesto obchodovania s tovarom všetkého druhu > obchod so zeleninou)

Začiatok výkonu povolania/činnosti dňa

Bol uskutočnený zápis do
obchodného registra/registra firiem?
Nie

Hospodársky rok na určenie zisku

od
do
Očakávaný ročný obrat činí v otváracom roku
Čiastka v eurách

Áno

Číslo zápisu v obchodnom registri

>

Žiadosť podľa § 20 ods. 1 zákona o dani z
obratu (UStG 1994)

Počet v prevádzke/podniku (podľa
očakávania)
zamestnaných pracovníkov/pracovníčok
Očakávaný ročný obrat činí v nasledujúcom roku
Čiastka v eurách

Očakávaný zisk činí v otváracom roku
Čiastka v eurách

Počet
>

Očakávaný zisk činí v nasledujúcom roku
Čiastka v eurách

Od malých podnikov (ktorých ročný obrat nepresahuje 35 000 EUR) sa podľa § 6, ods. 1, č. 27 zákona o dani z obratu (UStG 1994) požaduje,
aby uviedli, či zamýšľajú podanie žiadosti o normálne zdanenie podľa § 6, ods. 3 UStG 1994.
Nie

Áno (pozri prílohu)

Áno (bude ešte predložené)

Po podnikateľoch/podnikatelkách, ktorí/ktoré uskutočňujú výlučne obraty vedúce k vylúčeniu zrážky dane na vstupe, alebo ktorí/ktoré zdaňujú
svoje obraty podľa § 22 zákona o dani z obratu z roku 1994 (zdanenie priemernou sadzbou dane v rámci poľnohospodárskeho a lesníckeho
podniku), je vyžadované, aby k tomuto dotazníku pripojili vyplnenú predtlač U 15 (žiadosť o pridelenie identifikačného čísla pre daň z obratu UID), ak potrebujú číslo UID pre dodávky alebo nadobudnutia v rámci Európskeho spoločenstva.
Ostatným podnikateľom/podnikateľkám bude pridelené UID číslo z úradnej povinnosti.
Na základe vykonávanej činnosti vzniká tiež povinnosť odviesť nižšie uvedené odvody
Príspevok komore

Daň z motorových vozidiel

Spotrebná daň

Áno

Pr

Nie
Na spoločnosti sa zúčastňuje pravý tichý spoločník:
Ak áno: Meno, dátum narodenia a adresa (ďalších pravých tichých partnerov uveďte, prosím, v prílohe)

Zastupuje ma splnomocnený zástupca/splnomocnená zástupkyňa: Meno, adresa splnomocnenej osoby

Prikladám plnomocenstvo (kópia).

Oprávnená osoba sa odvoláva na toto plnomocenstvo.
Rozsah splnomocnenia je uvedený v priloženom liste.

Uisťujem, že som vyššie uvedené údaje poskytol/poskytla podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, a to úplne a správne.
Totožnosť a bydlisko daňového polatníka/daňovej poplatníčky mi boli
preukázané prostredníctvom originálov dokladov.
Áno

Dátum, podpis alebo podpis/značka za spoločnosť/firmu

resp.

Nie

dátum a podpis splnomocneného zástupcu/splnomocnenej zástupkyne
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