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

Otisk podacího razítka finančního úřadu

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI  
K DPH PRo SKuPINy PoDLE zÁKoNA o DPH

ŽÁDoST o PŘISTouPENÍ  
Do SKuPINy PoDLE zÁKoNA o DPH

Počet listů člena skupiny   

 01 Zastupující člen skupiny
  l název a právní forma / jméno a příjmení
  l DIČ, IČ, RČ
  l sídlo právnické / fyzické osoby  
   nebo adresa místa pobytu fyzické osoby
  l adresa pro doručování

 02 Statutární orgán
 

 03 Smluvní  zástupce  Přílohou je plná moc
 

 04 Daňová identifikační čísla zastupujícího člena skupiny 
  přidělená v jiných členských státech
   

 05 Provozovny v jiných členských státech

   
 06 Zastupující člen je členem sdružení  Ano  příloha   Ne
  (dle občanského zákoníku)  
  

 07 Spojení členů skupiny  počet příloh

 
 08 Datum, ke kterému se žádá registrace skupiny
  

 09 Datum, ke kterému se žádá o přistoupení člena do skupiny
  

 10 Bankovní spojení skupiny
	 	 l vlastník účtu včetně adresy
	 	 l číslo účtu	 	

	 	 l IBAN
	 	 l SWIFT kód
	 	 l měna
	 	 l název a adresa zahraniční banky

Počet požadovaných stejnopisů rozhodnutí o registraci 

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Daňové identifikační číslo skupiny

Územní pracoviště v, ve, pro



 PoKyNy
Při registraci skupiny se postupuje podle § 95a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“) a podle § 125 až 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen „daňový řád“).

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).

Nedílnou součástí Přihlášky k registraci skupiny / Žádosti o přistoupení do skupiny jsou 
Listy členů skupiny. V záhlaví vyplňte počet těchto listů.

Zaškrtněte, zda se jedná o Přihlášku k registraci skupiny (vyplňte celý tiskopis kromě řádku 09) nebo o Žádost o přistoupení člena  
do skupiny, a to plátce DPH nebo osoby, která není plátcem DPH (vyplňte řádky 01, 07 a 09). 

01 Uvede se identifikace zastupujícího člena skupiny (§ 5b odst. 1 zákona o DPH) 
 – celý název včetně všech dodatků a právní forma u právnických osob nebo celé jméno a příjmení u fyzických osob,
 – daňové identifikační číslo, pokud zastupující člen je plátcem DPH, jinak IČO nebo rodné číslo,
 – sídlo právnické nebo fyzické osoby, pokud fyzická osoba nemá sídlo, tak adresa místa pobytu. 

02 Uvede se celé jméno a příjmení, popřípadě název včetně všech dodatků.

03 V případě, že za zastupujícího člena skupiny ve věcech skupiny jedná smluvní zástupce, musí být toto doloženo plnou mocí.

04 Uveďte daňová identifikační čísla a datum registrace v případě, že již jste registrováni k DPH v jiném členském státě EU.

05 Uveďte adresy provozoven v jiných členských státech EU.

06 Pokud jste členem sdružení, na samostatné příloze uveďte DIČ, název a právní formu / jméno a příjmení, adresu sídla / místa 
pobytu ostatních účastníků sdružení s označením účastníka vedoucího evidenci za sdružení.

07 K přihlášce musí být přiložen popis skutečností, na základě kterých se členové skupiny považují za spojené osoby podle § 5a 
zákona o DPH, a současně důkazní prostředky prokazující skutečnosti uvedené v tomto popisu. 

08 V případě Přihlášky k registraci skupiny uveďte datum, ke kterému žádáte registraci § 95a odst. 2 zákona o DPH – Skupina se 
stává plátcem od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října  
běžného kalendářního roku. Pokud je přihláška podána po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se skupina plátcem  
od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání přihlášky k registraci.

09 V případě Žádosti o přistoupení do skupiny uveďte datum, ke kterému žádáte o přistoupení člena skupiny.  § 95a odst. 3 zákona 
o DPH: Plátce se při splnění podmínek stanovených v § 5a stává členem skupiny od 1. ledna následujícího kalendářního roku, 
pokud skupina podá s jeho souhlasem žádost o přistoupení plátce do skupiny nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. 
Pokud skupina podá žádost po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se tento plátce členem skupiny od 1. ledna druhého 
kalendářního roku následujícího po podání žádosti.

 § 95a odst. 4 zákona o DPH: Osoba, která není plátcem, se při splnění podmínek stanovených v § 5a stává členem skupiny  
od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skupina podá s jejím souhlasem žádost o přistoupení osoby 
do skupiny. 

10 Uveďte bankovní spojení skupiny podle uvedených bodů.

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 na adrese http://cds.mfcr.cz. 

Uveďte, jaký počet stejnopisů rozhodnutí o registraci požadujete. Všechny stejnopisy budou zaslány zastupujícímu členovi skupiny.  

PROHLAšUJI, ŽE VšIcHNI ČLENOVé SKUPINy JSOU SPOJENýMI OSOBAMI PODLE ZáKONA O DPH
A ŽE VšEcHNy MNOU UVEDENé ÚDAJE JSOU PRAVDIVé A ÚPLNé.

JSEM SI VěDOM DůSLEDKů VyPLýVAJícícH Z ČLENStVí VE SKUPINě PODLE § 5b A § 5c ZáKONA O DPH.

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

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu




