PŘIHLÁŠKA nového poplatníka právnické nebo podnikající fyzické osoby
do evidence poplatníků rozhlasového poplatku
1 1 - Základní identifikace nového poplatníka
DIČ

IČO

Variabilní symbol (VS) poplatníka

NEVYPLŇOVAT – bude doplněno Českým rozhlasem

2 - Další údaje poplatníka
Právnická osoba

Fyzická osoba podnikající

Organizační složka státu

Název obchodní firmy/ organizace

Sídlo – ulice nebo část obce

Číslo popisné

Sídlo - obec

Číslo orientační

PSČ

Telefon

E-mail

Fax

Hlavní předmět podnikání nebo činnosti poplatníka

3 - Platební údaje poplatníka
Zvolte periodicitu plateb
Předčíslí účtu
čtvrtletně

pololetně

Číslo účtu poplatníka

Kód banky

ročně

První úhrada rozhlasových poplatků je splatná do 15. dne následujícího měsíce po přijetí přihlášky nového poplatníka.

4 - Počet rozhlasových přijímačů poplatníka celkem
Celkový počet rozhlasových přijímačů držených poplatníkem

Přihlašované přijímače jsou v držení od (dd/mm/rrrr)

/

/

5 - Adresy umístění rozhlasových přijímačů - nevyplňujte, pokud se přijímače nachází pouze v sídle
Adresa pobočky, provozovny, v případě vozidel uveďte množství daného typu vozidel s rozhl. přijímačem

Počet rozhl. přijímačů

Do jednoho řádku uveďte celou adresu. V případě vyššího množství adres s přijímači je uveďte na samostatném listě.

6 - Zasílací adresa - nevyplňujte, pokud je shodná s adresou sídla
Název adresáta (např. název provozovny, pobočky, případně jméno kontaktní osoby)

Sídlo – ulice nebo část obce

Sídlo - obec

Číslo popisné

PSČ

E-mail

Číslo orientační

Telefon

Fax

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.
Titul, jméno a příjmení oprávněné osoby, která přihlášku vystavila:

V ………………………… dne ………………………

Mobilní telefon

………………………………..
Podpis oprávněné osoby

……………………………..…
Razítko

Podepsanou přihlášku odešlete na adresu: Český rozhlas, Odbor obchodu a rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, 120 99,
Praha 2, datovou zprávou do schránky ČRo: rnaadje, e-mailem na adresu: poplatek@rozhlas.cz, nebo faxem
na číslo: 221 553 571.
Kompletní přihlášení poplatníka lze provést on-line na internetových stránkách www.rozhlasovypoplatek.cz.
Budoucí reklamace bez doložení odeslání přihlášky, např. podacím lístkem doporučeného psaní, nebudou akceptovány.

