
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

 02  otisk prezentačního razítka finančního úřadu

Finančnímu úřadu v, ve, pro

01  Daňové identifikační číslo

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI
k dani z přidané hodnoty

pro právnické osoby

25 5104/1   MFin 5104/1 - vzor č. 7

    Datum zákonné povinnosti registrace 06

    Datum dobrovolné registrace 07

    Požaduji měsíční zdaňovací období (ANO / NE) 08

Výše obratu:

    O B R A T pro zaregistrování podle § 5 odst. 1, 2, 3 zák. ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přid. hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

    za předcházející měsíc: 9 Kč

    za předcházející dva měsíce: 10 Kč

    za předcházející tři měsíce: 11 Kč

    O B R A T  pro stanovení zdaňovacího období podle § 36 výše uvedeného zákona

    za předchozí kalendářní rok 12 Kč

    PŘEDPOKLÁDANÝ   roční obrat 13 Kč

Uveïte 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
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03   Obchodní jméno 04   IČO

05  Dodatek obchodního jména

16  Daňové identifikační číslo plátce vedoucího evidenci

15 účastník sdružení (ano/ne)



Postavení vzhledem k právnické osobě

Osoba oprávněná jednat za daňový subjekt

Příjmení jméno

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO PŘIHLÁŠCE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

U P O Z O R N Ě N Í

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

Za finanční úřad:

údaje ověřil _________________________  dne ___________ osvědčení vydal _________________________  dne __________
a přezkoušel a zavedl do registru

POKYNY

    Při registraci se postupuje podle § 5 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon o DPH) a podle § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Vyplňujete
jen vyznačená místa, čitelně, hůlkovým písmem, psacím strojem nebo tiskárnou počítače a při vyplňování postupujte podle těchto
pokynů. Slovní údaje uveïte do příslušných řádků zleva, přičemž mezi slovy vynechejte jeden znak. Číselné údaje v řádcích 9 až 13
uveïte zprava, bez desetinných míst a mezer.

01  - Daňové identifikační číslo - uveïte svoje daňové identifikační číslo, pokud vám již bylo přiděleno.
06  - Datum zákonné povinnosti registrace - osoba podléhající dani, jejíž obrat za nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě jdoucí

kalendářní měsíce přesáhne částku 750 000 Kč, se stává plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém překročila stanovený obrat.
Tato osoba je povinna předložit žádost o registraci nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém překročila stanovený obrat (§ 5 odst. 1 zákona o DPH). Uveïte den, měsíc a rok vaší zákonné povinnosti registrace.
Osoba, která nabude majetek na základě rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona, stává se plátcem ode dne nabytí
majetku.
Při přeměně společnosti nebo družstva, které byly plátcem, v jinou formu společnosti nebo družstvo nebo při sloučení  nebo
splynutí s jinou společností nebo družstvem, popřípadě při rozdělení společnosti nebo družstva se stávají plátcem všechny
osoby podléhající dani, na které přechází jmění ze zrušené společnosti nebo družstva bez likvidace podle zvláštního zákona,
a to ode dne zápisu nové společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku.

07  - Datum dobrovolné registrace - v případě, že nepodléháte registrační povinnosti a přesto se chcete zaregistrovat jako plátce
daně z přidané hodnoty, uveïte den, měsíc a rok, od něhož požadujete být zaregistrován. Dobrovolná registrace se zpětnou
platností není přípustná.

08  - Požadované měsíční zdaňovací období (§ 36 odst. 2 zákona o DPH) - vyplníte "ANO" v případě, že Váš obrat za předchozí
kalendářní rok, popř. předpokládaný roční obrat v běžném roce (není-li znám obrat za předcházející kalendářní rok) je nižší
než 10 mil. Kč a vyšší než 2 mil. Kč a přejete si uplatňovat místo čtvrtletního měsíční zdaňovací období. V opačném případě
vyplníte "NE".

OBRAT pro zaregistrování podle § 5 odst. 1, 2, 3 zákona
U položek 9 až 11 uveïte název měsíce(ů).

  9  - Uveïte výši obratu za předcházející měsíc, jestliže jste přesáhl částku 750 000 Kč za předcházející měsíc (řádek 10, 11
proškrtněte).

10  - Uveïte výši obratu za předcházející dva měsíce, jestliže jste přesáhl částku 750 000 Kč za předcházející dva měsíce (řádek
9, 11 proškrtněte).

11  - Uveïte výši obratu za předcházející tři měsíce, jestliže jste přesáhl částku 750 000 Kč za předcházející tři měsíce (řádek
9, 10 proškrtněte).

V případě, že se jedná o dobrovolnou registraci, vyplníte do jednotlivých řádků výši obratu, kterou jste dosáhl za  předcházející
měsíc, za předcházející dva měsíce a za předcházející tři měsíce.

OBRAT podle § 2 zákona o DPH pro stanovení zdaňovacího období je:

12  - Uveïte obrat za předchozí kalendářní rok, je-li znám.
13  - Uveïte předpokládaný roční obrat běžného roku, nevznikl-li obrat za předchozí rok.

14  - Uveïte číslo bankovního účtu, včetně identifikačního kódu banky, který budete používat k bankovnímu spojení se svým
finančním úřadem pro daň z přidané hodnoty.

15 - Uveïte ano nebo ne. V případě, že jste účastníkem sdružení podle smlouvy o sdružení (Občanský zákoník § 829) nebo
jiné obdobné smlouvy, přiložte seznam účastníků včetně rodného čísla u fyzických osob a IČO u právnických osob.

16 - Uveïte daňové identifikační číslo plátce, který povede záznamy pro daňové účely za sdružení podle § 11 zákona o DPH.

Otisk
Datum razítka Podpis


