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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 / fyzické osoby nebo adresa místa pobytu fyzické osoby:
ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné 

obec PSČ

stát telefon

e-mail

přihláška k registraci
k dani z přidané hodnoty

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

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

02 otisk podacího razítka finančního úřadu

25 5104   MFin 5104 vzor č. 5 1

01 Daňové identifikační číslo

 C Z

03 pro plátce      nebo identifikovanou osobu  – nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku

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

10 Registrace v jiných členských státech EU – DIČ Datum registrace EORI

Územní pracoviště v, ve, pro

/



účet vedený v zahraničí:
IBAN

typ ID banky ID banky

název účtu

název banky

ulice banky

město banky

PSČ banky stát

12  Účastník sdružení (ano/ne) 13  Daňové identifikační číslo plátce vedoucího evidenci

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

11 Čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb

účty v ČR:
číslo účtu / směrový (identifikační) kód

určen ke zveřejnění 
ano / ne

určen ke zveřejnění 
ano / ne

měna, ve které  
je účet veden

měna, ve které  
je účet veden

Uveďte čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, které jsou používány pro ekonomickou činnost, pokud vyplňujete 
přihlášku k registraci plátce.

 C Z

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

Datum

Otisk 
razítka

Vlastnoruční podpis 
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

prOhlašUJi, Že všechNy mNOU UvedeNé údaJe v tétO přihlášce k registraci JsOU pravdivé  
a úplNé a stvrzUJi Je svým pOdpisem

daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu

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.
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.
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).
  V položce „typ ID banky“ vyplňte typ identifikace banky, tj. např. BIC, FW, SC. V položce „Název účtu“ uveďte název nebo 

jméno vlastníka účtu.
12 – 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. 4.

13 – Uveďte DIČ plátce, který povede daňovou evidenci za sdružení.
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, 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. 
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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