01 Identifikační část: příjmení, jméno / obchodní firma / identifikační číslo / datum narození*)
název*)

03 Daňové organizační číslo (bylo-li přiděleno)
C

Z

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI
k dani z přidané hodnoty
Zvláštní část

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY
03 První registrace

/

oznámení změny

04 Pro plátce

nebo osobu identifikovanou k dani

05 Datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace

06 Datum dobrovolné registrace

07 OBRAT pro stanovení zdaňovacího období podle § 99, nevyplňuje osoba identifikovaná k dani
a) za předchozí kalendářní rok

Kč

b) PŘEDPOKLÁDANÝ roční obrat

Kč

08 Požaduji měsíční zdaňovací období (ANO/NE)
odstavec č.

09 Důvod registrace podle § 94 nebo § 96

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

11 Datum zrušení předchozí
registrace k DPH

Kč

důvod
zrušení

12 Důvod dobrovolné
registrace

13 Registrace v jiných
členských státech EU-DIČ
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datum
registrace

1

*) nehodící se škrtněte

Uveďte číslo svého bankovního účtu, včetně identifikačního kódu banky, který budete používat k bankovnímu spojení s finančním úadem pro daň z přidané
hodnoty.

14 Číslo účtu / směrový kód banky

15 Účastník sdružení (ANO / NE)

( přílohou je smlouva o vedení účtu)

-

C

Z

-

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO PŘIHLÁŠCE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.
17 Osoba oprávněná k podpisu za daňový subjekt:
a) příjmení

b) jméno

c) u právnické osoby: postavení vzhledem k právnické osobě

UPOZORNĚNÍ
Pokud osoba nepředloží ve stanovené lhůtě žádost o registraci, finanční úřad ji může uložit pokutu podle § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
ve znění pozdějších předpisů.

V

dne

podpis ohlašovatele / žadatele

Všechny údaje, pro něž jste neměli dostatek místa na formuláři, a všechny další údaje, které považujete za závažné pro registraci, uveďte, prosím, na zvláštní
příloze. U jednotlivých informací uveďte číslo položky původního formuláře, ke které se vztahují.

Pro potřeby FINANČNÍHO ÚŘADU:
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