CRM - Mẫu đăng ký thống nhất cho doanh nghiệp cá thể
tại Phòng kinh doanh.
Phần A – Doanh nhân
01 Doanh nhân:
(Điền vào các ô theo thứ tự a,b,c.. bằng chữ in)
a) Bỏ trống
b) Tên
c) Họ
d) Học vị nếu có ví dụ : kỹ sư (ing.), cử nhân (mgr.)…
e) Giới tính: Nữ ( žena), nam(muž)
f) Họ cũ ( trước khi có chồng)
g) các họ khác trước đó ( người việt không viết gì)
h) Tình trạng hôn nhân – có chồng/vợ (ženatý/á), chưa có g/đ(svobodný/á)
i) Nơi sinh : Thường viết cấp huyện, quận.
j) Huyện : địa chỉ ở VN thì ghi thành phố, tỉnh.
k) Quốc gia: ( Vietnam)
l) Quốc tịch: (Vietnam-VNM)
m) Ngày tháng năm sinh
n) Số sinh: nếu có
o) Số đăng ký kinh doanh (IČO)- Đăng ký lần đầu thì chưa có, để trống.
p) Tên công ty ( dành cho người phải đăng bạ ở Toà thương mại).
02 Địa chỉ thường trú
(những người không có cư trú dài hạn- trvalý, phải ghi địa chỉ ở Việt nam)
a) Tên phố.
b) Số nhà (số thửa đất).
c) số nhà (số cửa vào khu nhà theo thứ tự trên phố).
d) số bưu điện
e) Phường , xã.
f) Làng.
g) Huyện ( nếu địa chỉ ở VN thì chỉ cần ghi cấp thành phố, tỉnh).
h) Quốc gia.
03 Địa chỉ nơi kinh doanh, hành nghề, sản xuất.
(nơi được coi là trụ sở công ty, nhận thư từ. Thường là địa chỉ ở CH Séc, trùng với địa chỉ cư
trú):
a) Tên phố.
b) Số nhà (số thửa đất).
c) số nhà( số cửa vào khu nhà theo thứ tự trên phố).
d) số bưu điện
e) Phường , xã.
f) Làng.
g) Huyện
h) Quốc gia.
04 Địa chỉ cư trú ở Séc
( phần này dành cho người nước ngoài)
a) Tên phố.
b) Số nhà (số thửa đất).
c) số nhà( số cửa vào khu nhà theo thứ tự trên phố).
d) số bưu điện.
e) Phường , xã.
f) Làng.
g) Huyện
h) Thời hạn được phép cư trú

05 Nghành nghề kinh doanh.
(đối với nghề kinh doanh tự do, thì viết mã số của nghề theo như trong bảng kèm theo)
a) số thứ tự 1. (đa số người buôn bán Việt nam đăng ký nghề: sản xuất ( výroba), bán buôn và
bán lẻ ( obchod), và các dịch vụ…
b) ngày được phép kinh doanh: (với người đăng ký lần đầu tiên thi không viết , người xin
đăng ký nghề KD khác thì ghi theo giấy phép đã có).
c) ngày bắt đầu thực sự KD:(với người đăng ký lần đầu tiên thi không viết).
d) ngày kết thúc KD : (Không viết).
06 Cơ sở sản xuất, cửa hàng buôn bán.
( phần này dành cho người đã có giấy phép kinh doanh)
a) Tên phố.
b) Số nhà (số thửa đất).
c) số nhà( số cửa vào khu nhà theo thứ tự trên phố).
d) số bưu điện
e) Phường , xã.
f) Làng.
g) Huyện
h) Tên cửa hàng.
i) Địa chỉ cửa hàng.
j) Ngày khai trương cửa hàng.
k) Cửa hàng hay cơ sở sản xuất đó đã có nghiệm thu : Có(ano), không(ne)
l) Nghề kinh doanh tại cửa hàng hay xưởng đó (theo mã số).
07 Người đại diện hay bảo lãnh nghề nghiệp.
( những người xin giấy phép hành nghề cần phải có chứng chỉ của nghề đó, và phải có người
đã có giấy phép làm nghề đó ít nhất 3 năm đứng ra bảo lãnh).
a) học vị
b) tên
c) họ
d) học hàm
e) quốc tịch
f) họ cũ
g) ngày sinh
h) số sinh
i) nơi sinh ( xã/ huyện)
j) huyện
k) sinh ở quốc gia
l) giới tính ( khoanh lại)
08 Cư trú của người bảo lãnh.
a) Tên phố.
b) Số nhà (số thửa đất).
c) số nhà( số cửa vào khu nhà theo thứ tự trên phố).
d) số bưu điện
e) Phường , xã.
f) Làng.
g) Huyện
h) Quốc gia.
09 Địa chỉ cư trú của người bảo lãnh trên lãnh thổ CH séc.
( người bảo lãnh không phải là người Séc)
a) Tên phố.
b) Số nhà (số thửa đất).
c) số nhà( số cửa vào khu nhà theo thứ tự trên phố).
d) số bưu điện

e) Phường , xã.
f) Làng.
g) Huyện
10 Bảo lãnh bắt đầu từ ngày nào : (điền vào ô)
11Bảo lãnh nghề gì:
( ghi số thứ tự của nghề)
Phần B – Đăng ký thuế
- Theo luật 33 về quản lý thuế và nộp thuế tôi xin đăng ký ở phòng tài chính tại : ( Praha
4, kolín, Cheb… điền vào ô bên cạnh)
a) đăng ký thuế thu nhập kinh doanh cá thể: (đánh dấu nhân vào ô vuông)
b) đăng ký nộp thuế DPH ( kèm theo bản đăng ký thuế DPH)
c) đăng ký thuế bất động sản (X) từ ngày :
d) Thuế đường cho xe dùng trong kinh doanh. (X), từ ngày:
e) Thuế thu nhập từ :
1/ thuế thu nhập theo HĐ, chức vụ(X), từ khi nào:
2/thuế thu nhập từ phần khấu trừ thuế theo mức thuế đặc biệt(X), từ khi nào:
3/ Thuế đã xác định trước từ thu nhập(X), từ khi:
f) đại diện trong các vấn đề liên quan tới thuế: hợp đồng đại diện( có/không), nếu có thì
kèm theo giấy ủy quyền.
g) Số tài khỏan: số TK/ kod NH, lọai tiền, chủ tài khỏan là người trả thuế( có/không) .
Tài khỏan gửi ở NH ở nước ngòai.
h) Số đăng ký thuế(DIČ)ở nước ngòai, quốc gia
Phần C- Thông báo cho cơ quan Bảo hiểm xã hội
Theo luật 582/1991 tôi xin thông báo cho BHXH tại : Praha 4, kolín, Cheb…
a) Ngày bắt đầu kinh doanh :
b) Xin đăng ký tự nguyện tham gia bảo hiểm ốm đau từ :
Phần D – Thông báo cho cơ quan bảo hiểm y tế.
- Theo tinh thần luật bảo hiểm y tế công cộng, Tôi xin thông báo sự bắt đầu kinh doanh
cá thể cho cơ quan BHYT tại: ( Praha 1, Kolín, Cheb)
a) Tên hãng bảo hiểm ( VZP,..)
b) Kod hãng bảo hiểm : 01(VZP)
c) Số TK của Hãng BH
d) Mức tạm ứng BH
e) Ngày bắt đầu kinh doanh:
Phần E- Thông báo tình trạng việc làm, chỗ làm.
- Theo luật làm việc, Tôi thông báo tuyển người làm việc cho phòng lao động tại (Praha
1, Kolín, Cheb..)
a) vị trí việc làm
b) Nghề nghiệp chuyên môn
c) theo
d) bắt đầu làm việc từ:
e) HĐ làm việc theo thời gian: không giới hạn/ có giới hạn
f) số giờ làm việc:
g) Số lượng cần tuyển
h) mức lương.
i) Trình độ học vấn, thời gian đã hành nghề:
j) Thông báo công khai (đồng ý/không đồng ý)
k) Liên hệ với ai:
l) Các quyền lợi được hưởng , yêu cầu đặc biệt.
Phần F- Chọn các vấn đề sẽ thự hiện ở các phần trên.
a) phòng kinh doanh(X), số lượng giấy tờ gửi kèm.

b)
c)
d)
e)

Bảo hiểm xã hội(X), số lượng giấy tờ gửi kèm.
Bảo hiểm y tế (X), số lượng giấy tờ gửi kèm.
Tài chính(X), số lượng giấy tờ gửi kèm.
Phòng lao động(X) số lượng giấy tờ gửi kèm.

Ph ần G- Địa chỉ nhận thư bảo đảm.
a) Tên phố.
b) Số nhà (số thửa đất).
c) số nhà( số cửa vào khu nhà theo thứ tự trên phố).
d) số bưu điện
e) Phường , xã.
f) Làng.
g) Huyện.
h) Dùng địa chỉ trên vào các sự vụ tiếp theo: (đồng ý/không đồng ý)
Ing. Nguyễn Doãn Trường

