Než zaþnete vyplĖovat tiskopis, pĜeþtČte si, prosím, pokyny.
Finanþnímu úĜadu v, ve, pro

01 DaĖové identiﬁkaþní þíslo
C

Z

02 otisk podacího razítka ﬁnanþního úĜadu

PěIHLÁŠKA K REGISTRACI
k dani z pĜidané hodnoty
03 pro plátce

nebo osobu identiﬁkovanou k dani

04 Právnická osoba:
Název právnické osoby

Fyzická osoba:
PĜíjmení

Jméno

Rodné pĜíjmení

Rodné þíslo

Titul

/
Sídlo právnické osoby nebo trvalé bydlištČ fyzické osoby:
obec

PSý

telefon

ulice a þ. orientaþní (nebo þást obce a þ. popisné)

fax

kraj

stát

Datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace

05

Datum dobrovolné registrace

06

O B R A T pro stanovení zdaĖovacího období podle § 99, nevyplĖuje osoba identiﬁkovaná k dani
za pĜedchozí kalendáĜní rok

07

Kþ

PěEDPOKLÁDANÝ

08

Kþ

11

Kþ

roþní obrat

Požaduji mČsíþní zdaĖovací období

(ANO / NE)

DĤvod registrace podle § 94 nebo § 96

09

10

odstavec þ.

ýástka obratu za nejbližších 12 pĜedcházejících po sobČ jdoucích
kalendáĜních mČsícĤ
12

Datum zrušení pĜedchozí
registrace k DPH

13

DĤvod dobrovolné registrace

14

Registrace v jiných
þlenských státech EU - DIý

25 5104 MFin 5104 vzor þ. 2

DĤvod
zrušení

Datum
registrace

Uvećte þíslo svého bankovního úþtu, vþetnČ identiﬁkaþního kódu banky, který budete používat k bankovnímu spojení s ﬁnanþním úĜadem
pro daĖ z pĜidané hodnoty.
Bankovní úþet: þíslo / identiﬁkaþní kód banky
15
17 DaĖové identiﬁkaþní þíslo plátce vedoucího evidenci
16

C Z

Úþastník sdružení (ano/ne)

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO PěIHLÁŠCE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.

Osoba oprávnČná k podpisu za daĖový subjekt:
PĜíjmení

Jméno

U právnické osoby: postavení vzhledem k právnické osobČ

Datum

Otisk
razítka

Podpis

POKYNY
PĜi registraci se postupuje podle § 95 nebo § 97 zákona þ. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
(dále jen "zákon o DPH") a podle § 33 zákona ýNR þ. 337/1992 Sb., o správČ daní a poplatkĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
VyplĖujete jen vyznaþená místa, þitelnČ, hĤlkovým písmem, psacím strojem nebo tiskárnou poþítaþe a pĜi vyplĖování postupujte
podle tČchto pokynĤ. Slovní údaje uvećte do pĜíslušných ĜádkĤ zleva, pĜiþemž mezi slovy vynechejte jeden znak. ýíselné údaje
v Ĝádcích 9 až 11, 15 a 17 uvećte zprava, bez desetinných míst a mezer.
01 – Uvećte daĖové identiﬁkaþní þíslo, pokud již bylo pĜidČleno pĜihlašující se osobČ.
03 – Vyznaþte kĜížkem v pĜíslušné kolonce, zda je pĜihláška podávána za plátce þi osobu identiﬁkovanou k dani.
04 – Uvećte požadované identiﬁkaþní údaje osoby pĜihlašující se k registraci.
05 – Uvećte datum splnČní zákonné podmínky uvedené v jednotlivém odstavci § 94, jež je dĤvodem k registraci podle § 95.
To znamená, že se v tomto Ĝádku uvede datum, kdy nastala skuteþnost uvedená v konkrétním odstavci § 94. Od tohoto data
pak nastává postup a registraþní povinnost uvedená v § 95. Osoba identiﬁkovaná k dani v tomto Ĝádku uvede datum splnČní
podmínky uvedené v § 96, jež je dĤvodem k registraci podle § 97.
06 – Uvećte datum dobrovolné registrace, od nČhož požadujete být zaregistrován v pĜípadČ, že nepodléháte registraþní povinnosti
podle § 94 a pĜesto se chcete zaregistrovat jako plátce danČ. Dobrovolná registrace se zpČtnou úþinností není pĜípustná.
07 – Uvećte obrat za pĜedchozí kalendáĜní rok, je-li znám.
08 – Uvećte roþní obrat, jež je pĜedpokládán, že bude dosažen v bČžném roce, nevznikl-li obrat v roce pĜedchozím.
09 – Uvećte, zda požadujete mČsíþní zdaĖovací období podle § 99 odst. 3.
10 – Uvećte þíslo odstavce ustanovení § 94 nebo 96, podle kterého jste se stali plátcem nebo osobou identiﬁkovanou k dani.
11 – Uvećte obrat za nejbližších 12 pĜedcházejících po sobČ jdoucích kalendáĜních mČsícĤ.
12 – Uvećte datum zrušení pĜedchozí registrace k DPH vþetnČ dĤvodu zrušení.
13 – Uvećte struþnČ dĤvod dobrovolné registrace.
14 – Uvećte DIý a datum registrace v pĜípadČ, že již jste registrováni k dani v jiném þlenském státČ EU.
15 – Uvećte þíslo bankovního úþtu, vþetnČ identiﬁkaþního kódu banky, který budete používat k bankovnímu spojení se svým správcem
danČ pro daĖ z pĜidané hodnoty.
16 – Uvećte v tomto Ĝádku ano nebo ne v pĜípadČ, že jste úþastníkem sdružení podle smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné
smlouvy. V této souvislosti pĜiložte k pĜihlášce pĜíslušnou smlouvu a písemné sdČlení jména a DIý úþastníka sdružení, který
povede daĖovou evidenci za sdružení podle § 100 odst. 3.
17 – Uvećte DIý plátce, který povede daĖovou evidenci za sdružení.

UPOZORNċNÍ
Pokud osoba nepĜedloží ve stanovené lhĤtČ žádost o registraci, ﬁnanþní úĜad jí mĤže uložit pokutu podle § 37 zákona þ. 337/1992 Sb.,
o správČ daní a poplatkĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Za ﬁnanþní úĜad:

údaje ovČĜil ________________________ dne ____________
a pĜezkoušel

osvČdþení vydal _______________________ dne ____________
a zavedl do registru

