
Plná moc k vystavování daňových dokladů

Zmocnitel
Obchodní firma (Jméno):.……………………………………………………………………….. Reg.číslo WINALITE:…………………………….

Sídlo:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IČ:……………………………………… DIČ:……………………………………….. Plátce DPH(*nehodící se škrtněte): *ANO *NE

Číslo bankovního účtu a kód banky:……………………………………………………………………….

Zplnomocňuje Zmocněnce

WINALITE CZECH s.r.o., Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1, IČ:289 735 93, DIČ:CZ28973593

Zastoupeného: Josef Dolenský, Příčná 1043, 280 02 Kolín, IČ:165 930 14, DIČ:CZ520325015

dále jen „WINALITE CZECH s.r.o.“

k vystavování daňových dokladů za provize podle „Smlouvy nezávislého distributora firmy WINALITE“ jménem 
distributora v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v plném znění 
(dále jen „zákon o DPH“).

Dle § 26 odst. 5 zákona o DPH za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě 
odpovídá distributor.

Distributor se tímto zavazuje, že přijme veškeré daňové doklady vystavené WINALITE CZECH s.r.o. na základě této 
plné moci.

Daňové doklady vystavené dle této plné moci budou obsahovat veškeré náležitosti, které jsou vyžadované zákonem 
o DPH. WINALITE CZECH s.r.o. je povinna vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění 
nebo plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně a do 15 dnů ode dne přijetí platby, pokud k přijetí 
platby došlo před uskutečněním zdanitelného plnění a distributorovi vznikla k datu přijetí této platby povinnost 
přiznat daň na výstupu.

Čísla daňových dokladů vystavených WINALITE CZECH s.r.o. budou mít následující strukturu:
Identifikační číslo distributora/rok/pořadové číslo dokladu.

Distributor požaduje zasílání daňových dokladů: (*nehodící se škrtněte)

*Elektronicky (zdarma) E-mail:…………………………………………………………
*Poštou (Poplatek 20,-Kč /zásilku) *Každý doklad samostatně *1x měsíčně

V…………………………………………….. dne………………………… zmocnitel/distributor…………………………………………………………….
(Ověřený podpis)

Plnou moc přijímám.

V…………………………………………….. dne………………………… zmocněnec/WINALITE CZECH s.r.o………………………………………..

Průvodní doklady (přiložte k této plné moci): Kopie Oprávnění k podnikání (Živnostenský list), kopie Osvědčení o 
registraci k DPH – pokud je distributor plátce DPH. Právnická osoba přiloží kopii výpisu z Obchodního rejstříku.

U právnické osoby podepisuje tuto plnou moc Statutární orgán společnosti.
(Jednatel, který má oprávnění jednat jménem společnosti)



Pokyny pro vyplnění formuláře

Formulář si vytiskněte a vyplňte požadované údaje. Je potřeba OVĚŘENÝ PODPIS, proto musíte formulář podepsat 
teprve na místě, kde Váš podpis ověří, tj. nejlépe na poště (CZECHPOINT), nebo na některém z dalších míst, kde 
ověřují podpisy.
K takto vyplněnému formuláři přiložte ostatní požadované doklady a odešlete poštou (nejlépe doporučeně) na 
adresu:

Josef Dolenský, Příčná  1043, 280 02 Kolín


