Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu v, ve, pro

01 Daňové identifikační číslo
C

Z

02 otisk podacího razítka finančního úřadu

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI
k dani z přidané hodnoty
03 pro plátce

nebo osobu identifikovanou k dani

04 Právnická osoba:
Název právnické osoby

Fyzická osoba:
Příjmení

Jméno

Rodné příjmení

Rodné číslo

Titul

/
Sídlo právnické osoby nebo adresa místa pobytu fyzické osoby:
obec

PSČ

telefon

ulice a č. orientační (nebo část obce a č. popisné)

fax

kraj

stát

Datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace

05

Datum dobrovolné registrace

06

O B R A T pro stanovení zdaňovacího období podle § 99, nevyplňuje osoba identifikovaná k dani
za předchozí kalendářní rok

07

Kč

PŘEDPOKLÁDANÝ

08

Kč

roční obrat

Požaduji měsíční zdaňovací období

(ANO / NE) 09

Důvod registrace podle § 94 nebo § 96

10

odstavec č.

Částka obratu za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích
kalendářních měsíců
12

Datum zrušení předchozí
registrace k DPH

13

Důvod dobrovolné registrace

14

Registrace v jiných
členských státech EU – DIČ

25 5104

MFin 5104 vzor č. 4

11

Kč

Důvod
zrušení

Datum
registrace

Uveďte číslo svého bankovního účtu, včetně identifikačního kódu banky, který budete používat k bankovnímu spojení s finančním úřadem
pro daň z přidané hodnoty.
Bankovní účet: číslo / identifikační kód banky
15
17 Daňové identifikační číslo plátce vedoucího evidenci
16

C Z

Účastník sdružení (ano/ne)

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO PŘIHLÁŠCE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
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

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu
Datum

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Otisk razítka

POKYNY
Při registraci se postupuje podle § 95 nebo § 97 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o DPH“) a podle § 125 až 131 zákona č. 280/2009 Sb.,daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„daňový řád“). Vyplňujete jen vyznačená místa, čitelně, hůlkovým písmem, psacím strojem nebo tiskárnou počítače a při vyplňování
postupujte podle těchto pokynů. Slovní údaje uveďte do příslušných řádků zleva, přičemž mezi slovy vynechejte jeden znak. Číselné
údaje v řádcích 9 až 11, 15 a 17 uveďte zprava, bez desetinných míst a mezer.
01 – Uveďte daňové identifikační číslo, pokud již bylo přiděleno přihlašující se osobě.
03 – Vyznačte křížkem v příslušné kolonce, zda je přihláška podávána za plátce či osobu identifikovanou k dani.
04 – Uveďte požadované identifikační údaje osoby přihlašující se k registraci.
05 – Uveďte datum splnění zákonné podmínky uvedené v jednotlivém odstavci § 94, jež je důvodem k registraci podle § 95.
To znamená, že se v tomto řádku uvede datum, kdy nastala skutečnost uvedená v konkrétním odstavci § 94. Od tohoto data
pak nastává postup a registrační povinnost uvedená v § 95. Osoba identifikovaná k dani v tomto řádku uvede datum splnění
podmínky uvedené v § 96, jež je důvodem k registraci podle § 97.
06 – Uveďte datum dobrovolné registrace, od něhož požadujete být zaregistrován v případě, že nepodléháte registrační povinnosti
podle § 94 a přesto se chcete zaregistrovat jako plátce daně. Dobrovolná registrace se zpětnou účinností není přípustná.
07 – Uveďte obrat za předchozí kalendářní rok, je-li znám.
08 – Uveďte roční obrat, jež je předpokládán, že bude dosažen v běžném roce, nevznikl-li obrat v roce předchozím.
09 – Uveďte, zda požadujete měsíční zdaňovací období podle § 99 odst. 3.
10 – Uveďte číslo odstavce ustanovení § 94 nebo 96, podle kterého jste se stali plátcem nebo osobou identifikovanou k dani.
11 – Uveďte obrat za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
12 – Uveďte datum zrušení předchozí registrace k DPH včetně důvodu zrušení.
13 – Uveďte stručně důvod dobrovolné registrace.
14 – Uveďte DIČ a datum registrace v případě, že již jste registrováni k dani v jiném členském státě EU.
15 – Uveďte číslo bankovního účtu, včetně identifikačního kódu banky, který budete používat k bankovnímu spojení se svým správcem
daně pro daň z přidané hodnoty.
16 – Uveďte v tomto řádku ano nebo ne v případě, že jste účastníkem sdružení podle smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné
smlouvy. V této souvislosti přiložte k přihlášce příslušnou smlouvu a písemné sdělení jména a DIČ účastníka sdružení, který
povede daňovou evidenci za sdružení podle § 100 odst. 3.
17 – Uveďte DIČ plátce, který povede daňovou evidenci za sdružení.
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 v nabídce Daňové tiskopisy na adrese http://cds.mfcr.cz.

UPOZORNĚNÍ
Pokud osoba nepředloží ve stanovené lhůtě žádost o registraci, finanční úřad jí může uložit pokutu podle § 247 odst. 2 daňového řádu.
Za finanční úřad:

údaje ověřil ________________________ dne ____________
a přezkoušel

osvědčení vydal _______________________ dne ____________
a zavedl do registru

