Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Územní pracoviště 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 identifikovanou osobu

– nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku

04
Právnická osoba:
Název právnické osoby, včetně dodatku

Fyzická osoba:
Příjmení
Rodné příjmení
Jméno(-a)

Titul

Rodné číslo / Datum nar. (není-li RČ přiděleno)

/
Sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu:
ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné
obec

PSČ

stát
Skutečné sídlo:
ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné
obec

PSČ

stát
e-mail

telefon

05 Datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace
06 Důvod registrace podle konkrétního ustanovení zákona o DPH
07 Částka obratu za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců
08 Datum zrušení předchozí registrace k DPH

Důvod zrušení

09 Důvod dobrovolné registrace plátce nebo identifikované osoby
09a Předpokládaná částka ročního obratu při dobrovolné registraci plátce
10 Registrace v jiných členských státech EU – DIČ
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Datum registrace

1

EORI

11 Čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb
Uveďte čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, které jsou používány pro ekonomickou činnost, pokud vyplňujete
přihlášku k registraci plátce.
účty v ČR vedené v CZK:
určen ke zveřejnění
číslo účtu / směrový (identifikační) kód
ano / ne

účet vedený v zahraničí nebo účet v cizí měně:
IBAN

typ ID banky

měna, ve které
je účet veden

ID banky

určen ke zveřejnění
ano / ne

název účtu

název banky

ulice banky

město banky

PSČ (ZIP-code) banky stát

11a účet pro vracení přeplatků na DPH
H
12 Společník společnosti (ano/ne)

13   Daňové identifikační číslo plátce vedoucího evidenci

C Z
14 Přílohy
– pouze osoba, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku
• osvědčení o registraci k DPH či obdobné dani v jiné zemi
• oprávnění k provozování činnosti
• výpis z obchodního rejstříku
– ostatní přílohy

počet

PROHLAŠUJI, ŽE všechny mnou uvedené údaje v této přihlášce K REGISTRACI jsou pravdivé
a úplné a stvrzuji je svým podpisem
Údaje o podepisující osobě:

Kód podepisující osoby

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

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu
Datum
Otisk
razítka

2

POKYNY

Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení (§) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno jinak.
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu doplníte zbývající část oficiálního názvu svého místně příslušného
finančního úřadu (např. – hlavní město Prahu, – Jihočeský kraj apod.). Bude-li subjekt vybraným subjektem podle § 11 odst. 2
zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Finanční správě
České republiky”), doplní údaj slovy Specializovanému finančnímu úřadu. V poli „Územní pracoviště v, ve, pro“ bude uvedeno sídlo
územního pracoviště, na němž je nebo bude umístěn spis daňového subjektu (§ 13 zákona o Finanční správě České republiky).
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 identifikovanou osobu. Dále vyznačte, zda jste
osobou, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu. Pokud v tuzemsku sídlo nebo provozovnu máte, nevyplňujte.
04 – Uveďte požadované identifikační údaje osoby přihlašující se k registraci.
		 Sídlem právnické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu se rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná
v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato
osoba do těchto rejstříků nezapisuje. Místem pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu se rozumí adresa místa
trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické
osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje.
		 Skutečným sídlem je adresa místa vedení osoby povinné k dani, kterou se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí
týkající se řízení osoby povinné k dani, popř. kde se schází její vedení k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti; nemá-li
fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby místo jejího pobytu.
05 – Pokud jste osoba, která se stává plátcem podle § 6, uveďte datum překročení obratu. Pokud jste plátce podle § 6a až 6e, resp.
identifikovaná osoba podle § 6g až 6i uveďte datum, kdy nastala skutečnost uvedená v konkrétním odstavci těchto ustanovení.
06 – Uveďte konkrétní ustanovení zákona (odstavec), podle kterého se stáváte, nebo jste se stal plátcem nebo identifikovanou osobou.
07 – Uveďte obrat za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním přihlášky.
08 – Uveďte datum zrušení předchozí registrace k DPH včetně důvodu zrušení.
09 – Uveďte stručně důvod dobrovolné registrace.
09a – Pokud žádáte o dobrovolnou registraci plátce, uveďte předpokládanou výši ročního obratu vymezeného § 4a.
10 – Uveďte DIČ a datum registrace v případě, že již jste registrováni k dani v jiném členském státě EU.
		 Uveďte EORI číslo pro styk s orgány celní správy, pokud je odlišné od daňového identifikačního čísla (nebo daňové identifikační
číslo ještě nebylo přiděleno).
11 – Uveďte čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, které jsou používány pro ekonomickou činnost, pokud vyplňujete
přihlášku k registraci plátce. Vždy vyznačte, zda má být zveřejněn v registru plátců a identifikovaných osob.
		 Upozorňujeme, že tato skutečnost souvisí s případným ručením (příjemce plnění ručí za daň nezaplacenou poskytovatelem
plnění, pokud je úhrada provedena na jiný než zveřejněný účet – § 109 odst. 2 písm. c).
		 Dále upozorňujeme, že sice není omezena možnost zveřejnit účet vedený v zahraničí, jeho zveřejnění však nebrání vzniku
ručení. Jedná se o samostatný případ ručení, upravený v § 109 odst. 2 písm. b) podle kterého ručí příjemce plnění, který
poskytovateli uhradil za zdanitelné plnění na účet vedený mimo tuzemsko, a to bez ohledu na skutečnost, zda šlo o účet
zveřejněný v registru plátců či nikoli.
		 Pokud se jedná o účty vedené u českých bank, není třeba vyplňovat údaje: Typ ID banky / ID banky / Název účtu / Název
banky / Ulice banky / Město banky / PSČ banky / Stát.
		 V položce „typ ID banky“ vyplňte typ identifikace banky, tj. např. BIC, FW, SC. V položce „Název účtu“ uveďte název nebo
jméno vlastníka účtu.
11a – Do řádku H vyplňte účet pro vracení přeplatků na DPH.
		 Pokud to má být účet vedený v zahraničí nebo v cizí měně, řádek H nevyplňujte (proškrtněte). Za účet určený pro vracení
přeplatků na DPH bude v tom případě považován výše ve formuláři vyplněný účet vedený v zahraničí nebo v cizí měně – to
v případě, že jde o účet vlastní, který je používán pro ekonomickou činnost. Pokud uvedené podmínky nesplňuje, uveďte tento
účet na zvláštní příloze podle posledního odstavce pokynů.
		 Pokud je účet určený pro vracení přeplatku vlastní a je používán pro ekonomickou činnost, bude uveden také mezi účty
v položce 11.
12 – Uveďte v tomto řádku ano v případě, že jste společníkem společnosti. V této souvislosti přiložte k přihlášce příslušnou
smlouvu a písemné sdělení jména a DIČ určeného společníka, který povede evidenci pro účely DPH za společnost podle
§ 100 odst. 4.
13 – Uveďte DIČ plátce, který povede evidenci pro účely DPH za společnost.
14 – Uvedené přílohy předkládá osoba, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Všechny uvedené přílohy musí být ověřené
kopie originálů a úředně ověřené překlady do českého jazyka. Přílohy musí dostatečně a hodnověrně doložit identifikaci žadatele.
Ostatní přílohy – vyznačí se celkem počet příloh k přihlášce (např. při nedostatku místa v kolonce 11 – čísla účtů apod.).
Prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údajů podepisuje daňový subjekt. Údaje o podepisující osobě budou vyplňovány pouze
v případech, kdy je podání zpracováváno a podáváno osobou odlišnou od daňového subjektu, tzn. v případech, kdy daňový subjekt
činí podání sám za sebe, tuto část nevyplňujte. Pokyn k vyplňování údajů o podepisující osobě je zveřejněn na webových stránkách
Finanční správy v nabídce Daňové tiskopisy na adrese http://www.financnisprava.cz.
Všechny údaje, na něž jste neměli dostatek místa na formuláři, a všechny další údaje, které považujete za závažné, uveďte na zvláštní
příloze. U jednotlivých informací uveďte číslo položky původního formuláře, ke které se vztahují. Celkový počet příloh uveďte v položce 14.
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