
 

Pachet Taxe Republica Cehǎ 
 

Stimate/ǎ Client/ǎ, 

 
Acesta este pachetul de documente și instrucțiuni pentru a ști cum să procedați la pregătirea declarației fiscale în 

Republica Cehă, pas cu pas. 

 

 Pasul 1: Vă rugăm să printați documentele și să urmați pașii de mai jos  
 

● Generální  plná  Moc/  Procurǎ  -  semnați  documentul  Generální  Plná  Moc  la semnul 

@ şi trimiteți o copie de calitate a documentului prin e-mail. Nu este nevoie de certificare 

notarialǎ. 

● Potvrzení Pro Rok/Certificare pentru anul/anii fiscal - vizitați biroul fiscal local (în 

funcție de adresa de resedințǎ permanentǎ) și solicitați confirmarea documentul. În cazul 

în care  doriți  sǎ  aplicați  pentru  mai  mulți  ani de impozitare, va trebui sǎ completați 

documentul separat, pentru  fiecare  an de impozitare în parte. 

 
 Important! Toate semnǎturile trebuie sǎ fie scrise de mânǎ, cu cernealǎ albastrǎ.  

 

 Pasul 2: Colectaţi documentele: 

● copie a documentului fiscal Potvrzeni 

● copie paşaport/carte de identitate 

● copie Certificat de Cǎsǎtorie (dacǎ este cazul) și carte de identitate a soțului/soției 

● copie Certificat de Naştere copil/i (dacǎ este cazul) 

● copie dupǎ Dovada de şcolarizare (dacǎ copilul/copii dvs. are mai mult de 18 ani) 

 
Pasul 3: Trimiteţi-ne documentele: 

● Scanați și trimiteți documentele la adresa noastrǎ de e-mail contact@globaltaxexpert.ro. Din 

moment ce aceste documente sunt trimise cǎtre Biroul Fiscal, este foarte important sǎ 

trimiteți o scanare coloratǎ, de bunǎ calitate. 

● Puteți, de asemenea, sǎ trimiteți documentele prin poștǎ la: 

 

 
Global TaxExpert 

Str. Hărmanului, nr. 50, birou 10, et.2 

Brașov, Romania 

 

 
Cu stimǎ! 

 
Echipa  Global TaxExpert  



 

 

 

 

 

Stimate/ă client/ă, vă rugăm să completați acest chestionar și să-l trimiteți înapoi la adresa de e-mail: 

contact@globalexpert.ro. Este important pentru a putea calcula taxele. 

. 
 

 

Aveţi copii? Da: □ Nu: □ 

 
Data naşterii copiilor: 

 
Copil 1: …………………………………… Copil 2: ……………………………………. 

 
Copil 3: ……………………………………. Copil 4: ……………………………………. 

 
Copil 5: ……………………………………. Copil 6: ……………………………………. 

 

 
Aveți un numǎr de identificare fiscalǎ cehǎ ( IŠ)? Dacǎ da, menționați numǎrul: 

 
……………………………………………………………………………….………………….. 

 
Aveți o adresǎ cehă înregistratǎ? Dacǎ da, menționați adresa exactǎ: 

 
............................................................................................................................. ... 

 
................................................................................................................................ 

 
Ați întreținut o gospodǎrie în Republica Cehǎ și alta în strǎinǎtate? 

 
Da: □ Nu: □ 

 

 
V- ați cǎsǎtorit în anul (anii) de impunere? Da: □ Nu: □ 

 
● Soțul/ soția dvs. a avut venituri în anul fiscal specific? Da: □ Nu: □ 

 
● Dacǎ soțul/ soția dvs. a avut venituri în Republica Cehǎ, vǎ rugǎm sǎ scrieți suma totalǎ 

(în Eur): 

 
…………………………………………. 

 
Aţi  avut  venituri  locale,  în afara  Republicii  Cehe? Da: □ Nu: □ 

 
Dacǎ da, cât de mult a fost „venitul dvs. mondial” în afara Republicii Cehe în Eur? 

 
……………………………………….. 

 
Va trebui sǎ vǎ dovediți venitul local prin certificarea documentului pentru anul fiscal de la 

biroul fiscal din țara dvs. de origine. 

mailto:expats@neotax.eu
mailto:contact@globalexpert.ro
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3URFXUă 

 
Subsemnatul, 
 
Nume: 
'DWD�QD܈WHULL� 
 
 

 
                Sunt de acord ca, compania NeoTax s.r.o. cu sediul central 

Jemnická 1138/1 
140 00 Praga - Michle 

ICH: 02189909 
 
 
 
Vă� Pă� UHSUH]LQWH� vQ� WRDWH� SUREOHPHOH� ILVFDOH� OD� ELURXO� ILVFDO� GLQ� &HKLD�� &X� WRDWH� DFHVWHD��
DXWRUL]H]�DFHDVWă�FRPSDQLH�OD�VROLFLWDUHD�GRFXPHQWXOXL�Ä3RWYU]HQt�R�]GDQLWHOQêFK�SĜtMPHFK´. 
 
Sunt de acord cu un eventual transfer al sumei rambursate într-XQ�FRQW� WHU܊� vQ�VFRSXO�DFHVWHL�
SURFXUL܈�L�SURFHGXUL�ILVFDOH� 
 
 
 
Locul............................................. Data .............................. 
 
 
           

________________ 
                                                                               6HPQăWXUă 
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