
Žádost 
o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - oss  
(režim Evropské unie) / Žádost o přístup na elektronický portál  

do aplikace jednoho správního místa

Finančnímu úřadu pro

Daňové identifikační číslo 

Územní pracoviště pro

Název / Jméno

C Z

Jihomoravský kraj

Brno I

Skupinová registrace ano / ne

Stát sídla ekonomické činnosti

Obec PSČ

Adresa usazení (sídlo nebo provozovna)
Ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

Obchodní název (názvy) společnosti

Kontaktní údaje

Stát

Provozovatel elektronického rozhraní uvedený v čl. 14a odst. 2 směrnice 2006/112/ES ano / ne

Předchozí / současné registrace k ostatním zvláštním režimům jednoho správního místa - oss (režim mimo EU, režim EU 
nebo dovozní režim) 
Identifikace státu, který registraci přidělil DIČ/DEČ/IM číslo/IN číslo předchozích nebo současných registrací

E-mail osoby povinné k dani Webové stránky osoby povinné k dani, pokud existují

Jméno a příjmení kontaktní osoby Telefonní číslo

Bankovní spojení
Vlastník účtu

IBAN BIC (nepovinné)

další registrace k dPH přidělené jinými členskými státy jako neusazené osobě povinné k dani
Stát Identifikační číslo pro DPH

Den uskutečnění prvního vybraného plnění

den zahájení používání režimu

Potvrzuji, že nejsem usazen(a) v rámci Evropské Unie (zaškrtne pouze osoba neusazená v EU)
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Přístup do aplikace
Žádám o přidělení přístupu z titulu:
Číselný kód oprávnění (v elektronickém podání vyberte jednu možnost): 
1 – osoby povinné k dani – žadatel
2 – osoby jednající na základě pověření 
3 – zástupce na základě plné moci
4 – nežádám o přístup

Datum vyhotovení

Vlastnoruční podpis 
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

E-mail pro vyrozumění o přidělení přístupu

Provozovna v jiném členském státě
Stát Identifikační číslo pro DPH nebo daňové registrační číslo
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Část země PSČ

Obec Okres

Adresa provozovny
Ulice a číslo (orientační, část obce a číslo popisné)

Název provozovny

Jedná se o stálou provozovnu daňového subjektu ano / ne

Stát




