POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI
pro fyzické osoby
Finančnímu úřadu v, ve, pro doplňte přesný název finančního úřadu, k němuž místně příslušíte podle bydliště.
01 Daňové identifikační číslo při první registraci nevyplňujete, vyplní finanční úřad.
02 První registrace/oznámení změny*) při oznámení změny údaje, uvedeného na Osvědčení, jste povinni předložit originál Osvědčení o registraci.
03 Napíšete „ano“ u daní, ke kterým se prostřednictvím této přihlášky chcete zaregistrovat, „ne“ napíšete u ostatních zde uvedených daní;
ad a) Za přihlášení k registraci se považuje vaše vyjádření „ano“ a vyplnění přihlášky k registraci;
ad b) Za přihlášení k registraci se považuje vaše vyjádření „ano“, vyplnění přihlášky k registraci a přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty
(dále jen DPH). Pokud se k DPH přihlašujete dodatečně, poté co vám již bylo vydáno Osvědčení, vyplníte pouze přihlášku k DPH;
ad c) Za přihlášení k registraci se považuje vaše vyjádření „ano“, vyplnění přihlášky k registraci a přihlášky k registraci ke spotřebním daním. Pokud
se ke spotřebním daním přihlašujete dodatečně, poté co vám již bylo vydáno Osvědčení, vyplníte pouze přihlášku ke spotřebním daním;
ad d) Za přihlášení k registraci se považuje vaše vyjádření „ano“, vyplnění přihlášky k registraci a přílohy k přihlášce k registraci „Daň z nemovitostí“.
K dani z nemovitostí se přihlašujete k registraci pouze v případě, když se u téhož finančního úřadu přihlašujete k některé jiné dani nebo jste
již k některé jiné dani u tohoto finančního úřadu zaregistrován(a). Pokud se k dani z nemovitostí přihlašujete dodatečně, poté co vám již bylo
vydáno Osvědčení, vyplníte DIČ a body 01 až 08 přihlášky k registraci a přílohu k přihlášce k registraci „Daň z nemovitostí„;
ad e) Za přihlášení k registraci se považuje vaše vyjádření „ano“ a vyplnění přihlášky k registraci. Uveïte den, kdy vám podle zákona o silniční dani
vzniká registrační povinnost;
ad f1) až f3) Za přihlášení k registraci se považuje vaše vyjádření „ano“ a vyplnění přihlášky k registraci. Uveïte datum, ke kterému vám vznikla
povinnost se registrovat jako plátce.
04 Příjmení vyplníte nyní používané příjmení.
05 Rodné příjmení vyplníte příjmení uvedené na vašem rodném listě a všechna dřívější příjmení.
06 Jméno vyplníte jméno ve stejném tvaru, ve kterém je uvedené na vašem rodném listě.
08 Rodné číslo (pokud má vaše rodné číslo za Iomítkem pouze 3 číslice, nebude na posledním místě nic vyplněno).
09 Trvalé bydliště a) až h)
ad a) - v případě, že obec má označeny ulice: název ulice a číslo orientační/číslem popisným (číslo orientační je číslo v ulici pořadové)
- v případě, že obec nemá označeny ulice: část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné;
Osoby, které nemají v ČR bydliště, uvedou svoji zahraniční adresu a vyplní i položku e).
ad f) uveïte telefon do místa bydliště, ve kterém se obvykle zdržujete (může být odlišné od trvalého bydliště);
ad g) uveïte fax do místa bydliště, ve kterém se obvykle zdržujete (může být odlišné od trvalého bydliště);
ad h) uveïte adresu elektronické pošty.
10 Počátek provozováni výdělečné činnosti dne
- subjekty, které začaly provozovat výdělečnou činnost, ke které není povinnost žádat o povolení nebo oprávnění, uvedou datum, kdy byla tato
výdělečná činnost započata,
- subjekty, které dosud nezískaly povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti, ale již začaly vykonávat zdanitelnou činnost, uvedou datum, kdy
jim v souvislosti s touto činností vznikne první náklad nebo první příjem. Pokud již bylo vydáno povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti a
taková činnost ještě nezačala, kolonka na datum se proškrtne.
11 Povolení - oprávnění k podnikatelské činnosti ode dne vyplníte, pokud vám bylo povoleno podnikat buï podle § 10 živnostenského zákona nebo
zapsáním do evidence podle zvláštních předpisů. Jestliže vám bylo toto povolení nebo oprávnění vydáno, vyplníte i položky a) až e), kde uvedete
údaje z tohoto povolení nebo oprávnění.
a) Vydáno kým vyplníte název instituce, která vám povolení nebo oprávnění k podnikání vydala, např.: Živnostenský úřad Praha 4;
b) Vydáno pod evidenčním číslem vyplníte evidenční číslo rozhodnutí, kterým vám instituce uvedená pod položkou 11 a) vydala povolení nebo
oprávnění k podnikání;
c) Obchodní jméno vyplníte v případech, kdy vaše jméno a přímení není současně vaším obchodním jménem (§ 11 Obchodního zákoníku);
d) IČ vyplníte, pokud vám bylo lČ přiděleno;
e) Dodatek obchodního jména vyplníte, pokud vaše obchodní jméno obsahuje dodatek podle § 9 odst. 1 Obchodního zákoníku;
f) Počet vydaných oprávnění uveïte celkový počet oprávnění a o každém dalším z nich uveïte v příloze údaje bodu 11 ve stejné struktuře.
12 Převažující předmět podnikání - činnosti vyplníte slovně předmět podnikání - činnosti, kterými se převážně zabýváte.
13 Místo podnikáni a) až f) pokud podnikáte na stejné adrese, na které máte trvalé bydliště, vyplňte body 13 a) až d) stejnými údaji jako bod 09 a)
až d). Pokud jste vyplnil body 11 a) až e), vyplňte body 13 a) až f) a uveïte údaje z povolení nebo oprávnění.
Zahraniční osoba, která ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, zřídila na území České republiky
stálou provozovnu, vyplní v tomto bodě a) až f) adresu této stálé provozovny.
Máte-li telefon nebo fax pouze v místě trvalého bydliště a nikoli v místě podnikání, vyplňte prosím, jejich čísla u položky 13 e) a f).
14 Organizační složky podniku
ad a) vyplníte počet odštěpných závodů podle § 7 odst. 1 a 2 Obchodního zákoníku. Na zvláštní příloze (tiskopisu) uveïte za každý odštěpný závod
vnitřní pořadové organizační číslo (existuje-li), uveïte IČ, pokud bylo přiděleno, název, adresu včetně PSČ, telefonu, faxu, adresu elektronické
pošty a jméno osoby, která za odštěpný závod jedná v záležitostech daní;
ad b) vyplníte počet provozoven (kromě té, kterou jste uvedl pod číslem 13 jako místo podnikání) podle § 7 odst. 3 Obchodního zákoníku. Na zvláštní
příloze (tiskopisu) uveïte za každou provozovnu vnitřní pořadové organizační číslo (pokud existuje), název, adresu včetně PSČ, telefonu,
faxu, adresu elektronické pošty a jméno osoby, která za provozovnu jedná v záležitostech daní;
ad c) vyplníte počet svých plátcových pokladen, zaregistrovaných u všech místně příslušných správců daně.
15 Čísla bankovních účtů a) až d) vyplníte všechna čísla účtů, na nichž jsou soustředěny prostředky z vaší podnikatelské činnosti (§ 33 zákona č. 337/
/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZSDP“). První z kolonek je určena na žirové účty rozlišené specifickým
symbolem. Pokud máte otevřeny více než 4 účty, uveïte jejich čísla v příloze. V bodech a1) až d1) uveïte zkratkou daň, pro kterou tento účet
používáte. Jestliže své účty takto nerozlišujete, uveïte v bodech a1) až d1) slovo „všechny“.
16 Zastupování v daňových záležitostech a) až b) smluvním zástupcem je zástupce, kterého daňový subjekt zmocnil. V případě, že zastupuje
smluvní zástupce, přiložte plnou moc. Zákonným zástupcem se rozumí např. zástupce podle § 26 a 27 zákona č. 40/1994 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů, rodič nezletilého dítěte podle zákona o rodině.
17 Zástupce pro doručování povinnost určit zástupce má daňový subjekt s bydlištěm v cizině podle § 33 ZSDP. Ostatní fyzické osoby si mohou
zástupce pro doručování určit.
18 Adresa pro doručování a) až g) liší-li se adresa, kam požadujete, aby správce daně doručoval písemnosti od adresy uvedené v bodu 09, vyplňte
body 18 a) až 18 g). V bodě 18a uveïte označení příjemce, které je potřebné pro správné doručení.
19 Předcházející daňová registrace (rozumí se poslední předcházející) vyplňte a) až e), v c) uveïte zkráceně všechny daně, ke kterým jste byl
zaregistrován.
20 Právní předchůdce a) a b) vyplníte pokud pokračujete v činnostech nebo pobírání příjmů, které byly předmětem daně u tohoto právního předchůdce.
Uvedete základní identifikační údaje o svém právním předchůdci.
21 Zahraniční DIČ vyplníte DIČ, které vám bylo přiděleno v zahraničí.
Tiskopis této přihlášky k registraci se zároveň použije k oznámení ve smyslu § 33 ZSDP. Jakmile dojde ke změně údajů uvedených v přihlášce
k registraci nebo k dalším skutečnostem, rozhodným pro registraci, oznámíte tyto změny finančnímu úřadu do 15 dnů ode dne kdy nastaly, zpravidla
na tiskopisu přihlášky k registraci, kterou v bodě 02 označíte jako oznámení změny, uvedete své DIČ a vyplníte body 04 až 08 včetně. Dále vyplníte
pouze ty body v 03 a 09 až 21, ve kterých nastala změna.
Všechny údaje, na něž jste neměl(a) dostatek místa na formuláři a všechny další údaje, které považujete za závažné ke své registraci, uveïte
prosím na zvláštní příloze. U jednotlivých informací uveïte číslo položky původního formuláře, ke které se vztahují.
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