
PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI
k dani z přidané hodnoty

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

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu

02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu

25 5104   MFin 5104 – vzor č. 7 1

01 Daňové identifi kační číslo

 C Z

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

Územní pracoviště v, ve, pro

/

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 identifi kované osoby

09a Předpokládaná částka ročního obratu při dobrovolné registraci plátce

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

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

Vytištěno
aplikací EPO



účet vedený v zahraničí nebo účet v cizí měně:
IBAN

typ ID banky ID banky

název účtu

název banky

ulice banky

město banky

PSČ (ZIP-code) banky  stát

11a účet pro vracení přeplatků na DPH

11 Čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb

účty v ČR vedené v CZK:
číslo účtu / směrový (identifi kační) kód

určen ke zveřejnění 
ano / ne

určen ke zveřejnění 
ano / ne

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.

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI JSOU PRAVDIVÉ 
A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

2

12 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

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

Datum

Otisk 
razítka

Vlastnoruční podpis 
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisuDaňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu

H


