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Počet listů příloh:

otisk podacího razítka finančního úřadu

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Územnímu pracovišti v, ve, pro

Daňové identifikační číslo

 C Z

OZNÁMENÍ O TRŽBÁCH
evidovaných ve zvláštním režimu podle zákona č. 112/2016 Sb., 

o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů
za období: kalendářní čtvrtletí   rok 

Fyzická osoba

Příjmení

Jméno Titul

Kontaktní údaje

E-mail Telefon

Adresa místa pobytu fyzické osoby/sídla právnické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu

Obec PSČ

Ulice, část obce, 
číslo popisné/orientační

Právnická osoba

Název právnické osoby

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO OZNÁMENÍ JSOU PRAVDIVÉ  
A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Datum
Otisk razítka Vlastnoruční podpis 

daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Daňový subjekt / Osoba oprávněná k podpisu

 Údaje o podepisující osobě: Kód podepisující osoby: 

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě
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Počet přijatých tržeb Výše přijatých tržeb

Počet provedených storen Výše provedených storen

1. ODDÍL – ÚDAJE O PřIJATÝCH TRŽBÁCH A O PROVEDENÝCH STORNECH

Za provozovnu číslo  (pro vyplnění údajů týkajících se tržeb uskutečněných v další provozovně použijte přílohu č. 1 k oznámení)

Převažující činnost v provozovně  CZ-NACE 

2. ODDÍL – VÝŠE EVIDOVANÝCH TRŽEB ZA VŠECHNY PROVOZOVNY

(uveďte rozdíl mezi celkovou výší přijatých tržeb a celkovou výší provedených storen za všechny provozovny;  při výpočtu vycházejte 
z údajů uvedených v 1. oddílu oznámení a v případě, že uvádíte údaje za více provozoven, vycházejte též z příloh č. 1 k oznámení)

Údaje o přijatých tržbách
(uveďte souhrnné údaje o počtu a výši přijatých tržeb, které se vztahují k dané provozovně, a to za celé kalendářní čtvrtletí)

Údaje o provedených stornech
(uveďte souhrnné údaje o počtu a výši storen, které se vztahují k dané provozovně, a to za celé kalendářní čtvrtletí)


