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Daňové identifikační číslo skupiny

Žádost o přistoupení člena do skupiny podle zákona o DPH
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Zastupující člen skupiny
název a právní forma / jméno a příjmení
z DIČ, IČO, RČ
z adresa sídla, trvalého pobytu
z

Člen skupiny:
01

z
z
z

název a právní forma / jméno a příjmení
DIČ, IČO, RČ
adresa sídla, trvalého pobytu, místa podnikání
nebo provozovny

02

Statutární orgán

03

Smluvní zástupce

04

Daňová identifikační čísla přidělená v jiných členských
státech

05

Provozovny v jiných členských státech

06

Člen skupiny je členem sdružení (dle občanského
zákoníku)

Přílohou je plná moc

Ano

Příloha

Ne

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

Souhlasím s členstvím ve skupině, s tím, že shora uvedená osoba je zastupujícím členem skupiny a jsem si vědom důsledků vyplývajících
z členství ve skupině podle § 5b a § 5c zákona o DPH.
Údaje o zástupci:

Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Datum

25 5126

Otisk razítka

MFin 5126 - vzor č. 2

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

POKYNY
Při registraci skupiny se postupuje podle § 95a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o DPH“) a podle § 33 zákona č. 337/1992, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Vyplňte pořadové číslo Listu člena skupiny.
Tento tiskopis je nedílnou součástí Přihlášky k registraci skupiny / Žádosti o přistoupení do skupiny.
Zaškrtněte, ke které z uvedených variant se tato příloha vztahuje.
V případě Žádosti o přistoupení do skupiny uveďte DIČ skupiny.
00 Uvede se identifikace zastupujícího člena skupiny (§ 5b odst. 1 zákona o DPH)
- celý název včetně všech dodatků a právní forma u právnických osob nebo celé jméno a příjmení u fyzických osob,
- daňové identifikační číslo, pokud zastupující člen je plátcem DPH, jinak IČO nebo rodné číslo (vyplňte pouze v případě, že tento
List člena skupiny je přílohou Přihlášky, pokud je přílohou Žádosti o přistoupení, nevyplňujte),
- adresa sídla u právnických osob, trvalého pobytu u fyzických osob.
01 Uvede se identifikace člena skupiny
- celý název včetně všech dodatků a právní forma u právnických osob nebo celé jméno a příjmení u fyzických osob,
- daňové identifikační číslo, pokud člen skupiny je plátcem DPH, jinak IČO nebo rodné číslo,
- adresa sídla u právnických osob, trvalého pobytu a místa podnikání u fyzických osob, u osob se sídlem v zahraničí také místo
podnikání v České republice.
02 Uvede se celé jméno, popřípadě název včetně všech dodatků.
03 V případě, že za člena skupiny jedná ve věcech skupiny smluvní zástupce, musí být toto doloženo plnou mocí.
04 Uveďte daňová identifikační čísla a datum registrace v případě, že již jste registrováni k DPH v jiném členském státě EU.
05 Uveďte adresy provozoven v jiných členských státech EU.
06 Pokud jste členem sdružení, na samostatné příloze uveďte DIČ, název a právní formu / jméno a příjmení, adresu sídla, místa
podnikání nebo provozovny ostatních účastníků sdružení s označením účastníka vedoucího evidenci za sdružení.
Podpisem přílohy označujete zastupujícího člena, který jedná za skupinu podle § 5b odst. 1 zákona o DPH.
Prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údajů podepisuje daňový subjekt, v případě, že má zákonného, ustanoveného nebo
zvoleného zástupce, podepisuje prohlášení tento zástupce. Pokyn k vyplňování údajů o zástupci je zveřejněn na webových stránkách
České daňové správy na adrese www.cds.mfcr.cz.
Upozornění:
Místní příslušnost ke správci daně je u skupin určena zákonem dle sídla zastupujícího člena. U ostatních členů skupiny bude
delegována resp. stanovena místní příslušnost ke stejnému správci daně.

