
Oznámenie o zástupcovi 
 

1) Identifikačné údaje spravodajskej jednotky 
Uveďte Identifikačné údaje, čo sú údaje vedené v príslušných registroch.  
 

Obchodné meno  

Identifikačné číslo pre DPH 
čisločíslo 

 

Identifikačné číslo (IČO)  

Adresa sídla: 

Ulica a číslo  

PSČ  

Obec  

2) Kontaktné údaje spravodajskej jednotky 
Uveďte kontaktné údaje, t. j. kontaktnú adresu, ak sa líši od adresy uvedenej vyššie a meno osoby zodpovednej v rámci celej 

spravodajskej jednotky za systém INTRASTAT-SK, jej telefónne číslo a e-mailovú adresu.  
 

Názov pracoviska  

Adresa pracoviska: 

Ulica a číslo  

PSČ  

Obec  

Kontaktná osoba: 

Meno a priezvisko  

Telefón  

E-mail  

3) Typ oznámenia  
Vyznačte jednu z uvedených možností. 
  

Prvý zástupca 
 Spravodajská jednotka alebo jej organizačná jednotka poverila tretiu osobu, aby predkladala 

INTRASTAT-SK hlásenia. 

Zmena zástupcu  Spravodajská jednotka alebo jej organizačná jednotka poverila iného zástupcu, aby 
predkladal INTRASTAT-SK hlásenia. 

Zrušenie poverenia  Spravodajská jednotka alebo jej organizačná jednotka zrušila poverenie pre zástupcu, 
INTRASTAT-SK hlásenie bude predkladať sama. 

4) Identifikačné a kontaktné údaje zástupcu 
Ak má zástupca pridelené identifikačné číslo pre DPH uvedie sa v tvare, v akom mu ho pridelil príslušný daňový úrad, inak sa 
uvedie číslo, ktoré bol zástupcovi pridelené príslušnými úradmi na štatistické alebo iné účely. 
Zástupca môže zastupovať spravodajskú jednotku ako celok, alebo jej organizačné jednotky. Ak zastupuje organizačnú 
jednotku uvedie v tabuľke jej identifikačné údaje. 
 

Názov zástupcu  Číslo org. jednotky  

IČ DPH alebo IČO  Názov org. jednotky  

Ulica a číslo  Ulica a číslo  

PSČ  PSČ  

Obec  Obec  

Kontaktná osoba    

Telefón     

E-mail     
 

Na ochranu Vami zaslaných osobných údajov kontaktných osôb, ktoré ste oprávnení zverejniť na základe § 78 ods.3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prijal Štatistický úrad Slovenskej republiky technické a organizačné opatrenia. 

 
Toto oznámenie zašlite na Štatistický úrad SR, Odbor štatistiky zahraničného obchodu, Lamačská cesta 3/C, 
840 05  Bratislava 45, alebo e-mailom na adresu intrastat-sk@statistics.sk. 
 

Dátum: Pečiatka a podpis: 

 

mailto:intrastat-sk@statistics.sk

