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Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Before filling out this form, please read carefully the instructions.

Finančnímu úřadu v, ve, pro
To Revenue Office in

Daňové identifikační číslo skupiny
Tax Identification Number of the group

Otisk podacího razítka finančního úřadu
Revenue Office presentation stamp

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI  
K DPH PRo SKuPINy PoDLE zÁKoNA o DPH

APPLICATION FOR REGISTRATION TO VAT FOR GROuPS ACCORdING TO VAT ACT

ŽÁDoST o PŘISTouPENÍ  
Do SKuPINy PoDLE zÁKoNA o DPH

APPLICATION FOR ACCESSION TO ThE GROuP ACCORdING TO VAT ACT
Počet listů člena skupiny (Number of sheets of group member)  

 01 Zastupující člen skupiny
	 	 Representative group member
	 	 l název a právní forma / jméno a příjmení
	 	 	 legal entity and legal form / first name and surname
	 	 l DIČ, IČO, RČ
	 	 	 identification number
	 	 l adresa sídla, trvalého pobytu, místa podnikání 
   nebo provozovny
	 	 	 seat address, permanent residence address / 
   place of business or establishment address
	 	 l adresa pro doručování
	 	 	 address for deliveries	

 02 Statutární orgán
	 	 Statutory body

 03 Smluvní  zástupce 	 Přílohou je plná moc / 
	 	 Proxy  Letter of attorney enclosed

 04 Daňová identifikační čísla zastupujícího člena skupiny 
  přidělená v jiných členských státech
	 	 Tax identification numbers of representative group member 
  issued in other Eu member states
	

 05 Provozovny v jiných členských státech
	 	 Establishments in other Eu member states
	
 06 Zastupující člen je členem sdružení  		Ano		 Příloha 	 Ne
  (dle občanského zákoníku)  Yes         Enclosure  No
	 	 Representative member is a member of  association 
  (according to Civil Code)	
	 	
 07 Spojení členů skupiny 	 Počet příloh/   
	 	 Connection of group members  Number of enclosures																																		

 08 Datum, ke kterému se žádá registrace skupiny
	 	 date to which registration is required	

 09 Datum, ke kterému se žádá o přistoupení člena do skupiny
	 	 date to which accession of member is required

 10 Bankovní spojení skupiny
	 	 Group bank connection
	 	 l vlastník účtu včetně adresy
	 	 	 account owner including address
	 	 l číslo účtu / account number
	 	 l	 IBAN
	 	 l SWIFT kód / code
	 	 l měna / currency
	 	 l název a adresa zahraniční banky
	 	 	 Foreign bank name and address
	
Počet požadovaných stejnopisů osvědčení o registraci  
Number of required original copies of registration certificate 



INSTRUCTIONS
Registration of group is carried out according to § 95a of the law No. 235/2004 Coll., of Value Added Tax, as amended by further regulations (further only “VAT Act”), and according 
to § 33 of the law No. 337/1992 Coll., of Taxes and Charges Administration, as amended by further regulations.

Sheets of group member are part and parcel of APPLICATION FOR REGISTRATION / APPLICATION FOR ACCESSION. Fill out a number of these sheets in the head of form.

Mark off whether you APPLY FOR REGISTRATION of a new group (fill out the whole form except line 09) or FOR ACCESSION of a new member to an existing group (fill out 
lines 01, 07 and 09).

01 Fill out identification of the representative group member (§ 5b clause 1 of the VAT Act)
 – whole business name including any and all its supplements, and a legal form for legal persons or a whole first name and surname for natural persons,
 – tax identification number, if the representative group member is a VAT payer; or identification number or personal identification number,
 – seat address for legal persons, permanent residence and place of business for natural persons, place of business in the Czech Republic for persons established 

abroad. 
02 Fill out whole first name and surname, or business name including any and all its supplements.
03 In the case the proxy acts on behalf of the representative group member in the affairs of group, the letter of attorney must be enclosed.
04 In the case that you are already registered for VAT in other Eu member state, fill out your tax identification number and registration date.
05 Fill out addresses of establishments in other Eu member states.
06 In the case that you are an association member, enclose written note of tax identification number, business name and the legal form / first name and surname, address of 

the registered office, place of business or establishment of the other association members. Indicate the participant keeping records on behalf of the association. 
07 The application must be accompanied with a description of facts allowing the members of the group to consider themselves as connected persons according to § 5a of the 

VAT Act. This description must be supported by proper evidence proving the facts stated in the description at the same time.
08 In case of APPLICATION FOR REGISTRATION fill out the date to which you are requiring the registration according to § 95a clause 2 of the VAT Act. The group becomes 

a VAT payer from 1 January of the following calendar year if the application for registration of the group is submitted by 31 October of the current calendar year. If the 
application is submitted after 31 October of the current calendar year, the group becomes a VAT payer from 1 January of the second calendar year following the submission 
of the application.

09 In case of APPLICATION FOR ACCESSION fill out the date to which you are requiring the accession of a new group member according to § 95a clause 3 of the VAT Act. 
A VAT payer satisfying conditions stated in § 5a becomes a member of the group from the 1 January of the following calendar year if the group, together with the VAT payer’s 
consent, submits the application for accession to the group by 31 October of the current calendar year at the latest. If the group submits the application after 31 October of the 
current calendar year, the VAT payer becomes a member of the group from 1 January of the second calendar year following the submission of the application. According to 
§ 95a clause 4 of the VAT Act a person, which is not a VAT payer, satisfying conditions declared in § 5a becomes a member of the group from the first day of the third month 
following the month, in which the group submits an application, together with the person’s consent.

10 Fill out required data about group bank connection.

Please state a required number of original copies of registration certificate. All copies will be sent to the representative group member.

PROhlAšujI, že všIchNI ČleNOvé SkuPINy jSOu SPOjeNýMI OSOBAMI PODle ZákONA O DPh
A že všechNy MNOu uveDeNé úDAje jSOu PRAvDIvé A úPlNé.

I dECLARE ThAT ALL MEMbERS OF GROuP ARE CONNECTEd PERSONS ACCORdING TO ThE VAT ACT ANd ALL dATA I FILLEd INTO ThIS FORM 
ARE TRuE ANd COMPLETE.

jSeM SI věDOM DůSleDků vyPlývAjících Z ČleNSTví ve SkuPINě PODle § 5B A § 5c ZákONA O DPh.
I AM AwARE OF CONSEquENCES RESuLTING FROM ThE GROuP MEMbERShIP ACCORdING TO ThE ARTICLES 5b ANd 5C OF ThE VAT ACT.

Datum
date

Otisk razítka
Stamp

jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu za zastupujícího člena skupiny (u právnické osoby postavení vzhledem k právnické osobě)
First name and surname of person authorised to sign this on behalf of representative group member (For legal person state the position towards the legal person)

Podpis oprávněné osoby
Signature of authorised person

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 § 33 zákona č. 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

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,
 – adresa sídla u právnických osob, trvalého pobytu a místa podnikání u fyzických osob, u osob se sídlem v zahraničí také místo podnikání v České republice. 

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 podnikání nebo provozovny 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. 

uveďte jaký počet stejnopisů osvědčení o registraci požadujete. všechny stejnopisy budou zaslány zastupujícímu členovi skupiny.  


