Mẫu đơn – phòng kinh doanh (živnostenský úřad).
Khi các bạn muốn thông báo địa chỉ cửa hàng mới, báo tạm dừng hoặc hủy giấy phép kinh
doanh, thêm hay đổi nghề làm, đổi địa chỉ cư trú và trụ sở doanh nghiệp ( místo podnikání), bạn phải
đến phòng kinh doanh để thông báo các thay đổi đó trong vòng 14 ngày kể từ khi có thay đổi đó.
Phiếu thông báo thay đổi ở phòng đăng ký kinh doanh - (Změnový list)
I. Trang đầu :
* Số liệu các nhân của doanh nghiệp
a) Tên họ/ tên công ty.
b) Số IČO/ ngày sinh
c) Số sinh
** Các thay đổi :
01/ Nghề kinh doanh tự do, mà các thay đổi có liên quan trực tiếp : viết như trong giấy phép kinh
doanh
02/ Các thông số cũ : (không cần viết).
03/ Các thông số mới – thay đổi : ( sẽ điền vào các phần sau những thay đổi mới)
04/ Tạm dừng kinh doanh từ (od) ……………đến(do)- viết ngày tháng năm vào ô có sẵn.
a) thông báo cho bảo hiểm xã hội ? (khoanh tròn vào chữ ano, nếu muốn).
b) thông báo cho bảo hiểm y tế ? (khoanh tròn vào chữ ano, nếu muốn)
05/ Tiếp tục kinh doanh t ừ (od)….
a)
thông báo cho bảo hiểm xã hội ? (khoanh tròn vào chữ ano, nếu muốn).
b)
thông báo cho bảo hiểm y tế ? (khoanh tròn vào chữ ano, nếu muốn)
06/ Hủy giấy phép kinh doanh: đến ngày nào bắt đầu hủy ( ke dni)
a)
thông báo cho bảo hiểm xã hội ? (khoanh tròn vào chữ ano, nếu muốn).
b)
thông báo cho bảo hiểm y tế ? (khoanh tròn vào chữ ano, nếu muốn).
07/ Địa chỉ cư trú mới ( nếu thay đổi địa chỉ cư trú, viết theo trong HC hoặc thẻ xanh)
a) Phố……………b) số nhà (sô nhiều chữ số)…..c) số nhà(số bé)…..d) số bưu điện….
e) quận/huyện…. f) phường/xã
g) thành phố……………..tên quốc gia (ČR).
08/ Địa chỉ kinh doanh hay trụ sở doanh nghiệp.
a) Phố……………b) số nhà (sô nhiều chữ số)…..c) số nhà(số bé)…..d) số bưu điện….
e) Quận/huyện…. f) phường/xã
g) Thành phố……………..tên quốc gia (ČR).
…………………………….
II. Trang sau : Nếu xin cấp giấy phép kinh doanh mà nghề kd đó ( làm quán) cần có người đại diện (
người bảo lãnh) thì phải điền vào mục 09,10,11 như sau :
09/ Người đại diện về pháp lý( gọi tắt người bảo lãnh)
Tên, tuổi, học vị, quốc tịch, ngày sinh ,số sinh, nơi sinh, giới tính.
10/ Địa chỉ người bảo lãnh.
11/ Địa chỉ thường trú người bảo lãnh, viết như phần 10.
12/Thông báo địa chỉ cửa hàng, xưởng sản xuất…
a) Tên phố………b) Số nhà (số to)…..c) Số nhà (số bé)…..d) Số bưu điện
d) Quận/huyện( Cheb, Praha 1)…...f) Phường/xã………g) Huyện ( Cheb, Praha, Mladá
Boleslav…)
h) Cửa hàng, hay xưởng sản xuất đó đã được nghiệm thu (ano)
i) Địa chỉ cửa hàng…
j) Tên cửa hàng ( bảng hiệu)
k) Ngày nào khai trương/ kết thúc (điền vào ô)
l) Ngày tạm dừng kinh doanh (điền vào ô).
m) Mặt hàng kinh doanh ( nếu kinh doanh tự do thì ghi mã số nghề).
13/ Nếu dừng kinh doanh ở cửa hàng hay cơ sở sản xuất trên, thì ghi địa chỉ liên lạc sau đó.
14/ Các dữ liệu khác:a) số điện thoại. b) fax………….c) e-mail ( thư điện tử).
15/ Qua trung tâm đăng ký ( CRM), tôi thông báo các thay đổi trên tới các cơ quan:
a) Phòng tài chính ở …..(Cheb)…số mục (07)…….tổng số giấy tờ, tài liệu kèm theo.
b) Phòng bảo hiểm xã hội……..(tương tụ như trên)……
c) Phòng lao động………………………………………
d) Phòng bảo hiểm y tế………………………………….
Điền vào ô cuối trang như sau :
Tên…….Họ……
Dòng thứ 2 này dành cho Công ty( người kinh doanh cá thể không viết gì cả)
Nơi viết ……….ngày………. Và ký tên.
Ing. Nguyễn Doãn Trường

