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

Daňové identifikační číslo

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE
k dani z přidané hodnoty

Fyzická osoba:
příjmení

jméno

Právnická osoba:
obchodní jméno

dodatek obchodního jména

Fyzická i právnická osoba:
adresa (fyzické osoby), sídlo (právnické osoby)

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

jméno

u právnické osoby: postavení vzhledem k právnické osobě

Datum

25 5112/1 MFin 5112/1 vzor č. 5

Otisk
razítka

Podpis

Jsem zaregistrován od data:

1

ŽÁDÁM O ZRUŠENÍ REGISTRACE OD DATA:

2

O zrušení registrace k DPH je žádáno z důvodu*)
a) ukončení podnikání k datu

3

z důvodu:

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
b)

úmrtí plátce

c)

zrušení společnosti nebo družstva bez likvidace

d)

zániku sdružení

e)

jiného (uveïte) _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

*

Obrat za nejbližší předcházející tři po sobě jdoucí měsíce v Kč.

4

Obrat za nejbližších předcházejících dvanáct po sobě jdoucích měsíců v Kč.

5

) Příslušný důvod se zakroužkuje nebo uvede.

POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O ZRUŠENÍ REGISTRACE
ř. 1 - Uvede se datum účinnosti uvedené na osvědčení o registraci.
ř. 2 - Uvede se datum, od kterého žádáte zrušení registrace.
ř. 3 - V případě ukončení podnikání, uvede se datum, kdy tato skutečnost nastala a zároveň důvody. V důvodu se uvede i č. j. souhlasu
správce daně s ukončením podnikatelské činnosti daňového subjektu dle § 35 zák. ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů.
ř. 4 - Uvedou se obraty za nejbližší předcházející tři po sobě jdoucí měsíce, je-li žádáno podle ustanovení § 5 odst. 4 nebo odst. 10 zákona
o DPH.
ř. 5 - Uvedou se obraty za nejbližších předcházejících dvanáct po sobě jdoucích měsíců, je-li žádáno podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona
o DPH.

Zároveň prokážete, že důvody ke zrušení registrace existují (Podle § 39 odst. 1 zákona o DPH).

Vyplní finanční úřad:
údaje ověřil ................................................................................................................................................ dne ............................................
přezkoušel ................................................................................................................................................. dne ............................................
rozhodnutí o zrušení registrace vydal (na osvědčení potvrdil) ................................................................. dne ............................................
změnu v registru provedl ......................................................................................................................... dne ............................................

