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

 Finančnímu úřadu v, ve, pro

01 Daňové identifi kační číslo

05 Identifi kační číslo 06 Právní forma

b) obec 

d) stát

c) PSČ

e) telefon

07 Sídlo
a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

08 Osoby, které jsou statutárním orgánem – jeho členem – jednají za právnickou osobu*)
a) příjmení

b) jméno c) titul d) rodné číslo

e) adresa bydliště (místa trvalého pobytu):
1. Ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

5. Telefon

3. PSČ2. Obec 

4. Stát

f) je oprávněn jednat za právnickou osobu g) je pověřen jednat samostatně 

otisk podacího razítka fi nančního úřadu

125 5102   MFin 5102 - vzor č. 16 *) nehodící se škrtněte

02 Registrace / oznámení změny*)

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI
pro  právnické  osoby

03
a) k dani z příjmů právnických osob

b) k dani z přidané hodnoty   (přihláška k registraci k DPH)

c) k dani z nemovitostí   ode dne

d) k dani silniční   ode dne

e) k dani z příjmů jako plátci: 1. daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků ode dne

  2. daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně  ode dne

  3. zajišťující daň z příjmů ode dne

   

2    0    1

2    0    1

2    0    1

2    0    1

h) e-mail

i) rozsah pověření k jednání 

04 Název právnické osoby, včetně dodatku

 C Z

2    0    1



09 Počátek provozování výdělečné činnosti / činnosti podrobené dani 
dne:

10 Oprávnění k podnikání 2    0    

2    0    

a) datum

b) vydáno kým c) pod číslem

15 Zastupování v daňových záležitostech: zástupce ano / ne: . V případě „ano“ je přílohou plná moc.

13 Identifi kátor datové schránky

11 Převažující předmět podnikání / činnosti

12 Telefon

2

13a e-mail

účet vedený v zahraničí

měna, ve které vlastníkem účtu je
je účet veden  daňový subjekt ano / ne

14 Čísla účtů u bank, spořitelních a úvěrních družstev:
účty v ČR
a) číslo účtu / směrový (identifi kační) kód měna, ve které vlastníkem účtu je

je účet veden  daňový subjekt ano / ne

b) číslo účtu / směrový (identifi kační) kód

IBAN 

typ ID banky ID banky měna, ve které vlastníkem účtu je
je účet veden  daňový subjekt ano / ne

název banky

ulice banky

město banky

státPSČ banky

*) nehodící se škrtněte

název účtu



a)  DIČ b) název právnické osoby, včetně dodatku
18 Právní předchůdce

c) právní forma

1. Ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné
d) sídlo

2. Obec 3. PSČ

4. Stát 5. Telefon

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ 
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM A JSEM SI VĚDOM SVÉ POVINNOSTI HLÁSIT KAŽDOU ZMĚNU DO 15 DNŮ.

3
*) nehodící se škrtněte

19 Zahraniční DIČ

 C Z

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

b) obec c) PSČ

d) telefon 

16 Adresa pro doručování (pouze v případě, že není datová schránka):

17 Organizační složky podniku: a) počet odštěpných závodů:

 b) počet provozoven:

 c) počet plátcových pokladen:

Stát

20 Jedná se o první daňovou registraci ANO/NE*

21 Předchozí daňová registrace
    Správce daně  

22 Očekávaná daňová povinnost
    Daň z příjmů právnických osob Daň silniční

 C Z2    0    2    0    

Registrován od:  do:  Přiděleno DIČ

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

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:
Datum

Otisk
razítka

Vlastnoruční podpis 
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Kč Kč



4

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI
pro právnické osoby

Finančnímu úřadu v, ve, pro doplníte přesný název fi nančního úřadu, k němuž místně příslušíte podle sídla právnické osoby.
01  Daňové identifi kační číslo při první registraci nevyplňujte, vyplní fi nanční úřad.
03  Napíšete „ano“ u daní, ke kterým se prostřednictvím této přihlášky chcete zaregistrovat, a „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 Rozhodnutí o registraci, vyplníte 
pouze přihlášku k DPH;

ad c) Za přihlášení k registraci se považuje vaše vyjádření „ano“, vyplnění přihlášky k registraci. Uveďte datum, ke kterému vznikla 
registrační povinnost. K dani z nemovitostí se přihlašujete k registraci pouze v případě, když se u téhož fi nančního úřadu přihlašujete 
k některé jiné dani nebo jste již k některé jiné dani zaregistrován(a). Pokud se k dani z nemovitostí přihlašujete dodatečně, poté 
co vám již bylo vydáno Rozhodnutí o registraci, vyplníte body 01 až 07;

ad d) Za přihlášení k registraci se považuje vaše vyjádření „ano“ a vyplnění přihlášky k registraci. Uveďte den, kdy vám podle zákona 
o silniční dani vzniká registrační povinnost;

ad e1) až e3) Za přihlášení k registraci se považuje vaše vyjádření „ano“ a vyplnění přihlášky k registraci. Uveďte datum, ke kterému vám 
vznikla povinnost se registrovat jako plátce.

04 Název právnické osoby včetně dodatku vyplníte název právnické osoby (dále jen PO).
05 IČ pro subjekty se sídlem v cizině ukládá § 127 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“) povinnost 

si IČ zajistit u příslušných orgánů veřejné moci.
06 Právní forma vyplníte právní formu ve zkratce (Pro PO zapsané do obchodního rejstříku shodně s dodatkem v položce 04).
07 Sídlo a) až d) vyplníte adresu sídla PO takovou, která byla zapsána do obchodního rejstříku nebo jiné zákonem určené evidence PO.
 Osoby, které nemají v ČR sídlo, uvedou svoji zahraniční adresu a vyplní položku d). Zahraniční osoby na samostatné příloze uvedou údaje 

pro určení místní příslušnosti dle § 13 DŘ.
08 Osoby, které jsou statutárním orgánem - jeho členem - jednají za PO vyplníte údaje o jedné fyzické osobě podle zápisu do obchodního 

rejstříku (§ 28 odst. 1 písm. e) Obch. zákoníku); u PO, které se do obchodního rejstříku nezapisují, uveďte fyzickou osobu, která je podle 
stanov, smlouvy, organizačního řádu apod. oprávněna za právnickou osobu jednat. Vyplňte i osoby (zaměstnance PO, nebo jiné FO, které 
vykonávají činnost této PO), které jsou pověřeny PO jednat jejím jménem před správcem daně. Údaje o dalších fyzických osobách uveďte 
v příloze ve stejné struktuře. U všech osob vyplňte údaje f, g, h, i.

09 Počátek provozování výdělečné činnosti / činnosti podrobené dani dne uveďte datum, kdy v souvislosti s výkonem zdanitelné činnosti 
vznikl první náklad nebo první příjem. Pokud již PO vznikla a taková činnost ještě nezačala, kolonka na datum se proškrtne. 

10 Oprávnění k podnikání a) až c) vyplníte u PO v souladu se zápisem do obchodního rejstříku nebo jiné zákonem určené evidence.
11 Převažující předmět podnikání / činnosti vyplníte slovně předmět podnikání, kterým se PO převážně zabývá.
13  Identifi kátor datové schránky vyplníte identifi kátor, který slouží k identifi kaci datové schránky.
13a E-mail vyplníte adresu elektronické pošty.
14 Čísla účtů u bank, spořitelních a úvěrních družstev vyplníte všechna čísla účtů u peněžních ústavů v ČR a v zahraničí, na nichž jsou 

soustředěny prostředky z vaší podnikatelské činnosti (§ 127 DŘ). Pokud máte otevřeny více než 2 účty v ČR nebo více než jeden účet 
v zahraničí, uveďte jejich čísla v příloze. V položce typ ID banky vyplňte typ identifi kace banky, tj. např. BIC, FW, SC. 

15 Zastupování v daňových záležitostech smluvním zástupcem je zástupce, kterého daňový subjekt zmocnil. Přílohou je plná moc.
16 Adresa pro doručování vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete, aby správce daně doručoval 

písemnosti, od adresy uvedené v 07. 
17 Organizační složky podniku

ad a) vyplníte počet odštěpných závodů podle § 7 odst. 1 a 2 Obchodního zákoníku. Na zvláštní příloze (tiskopisu) uveďte vnitřní pořadové 
organizační číslo (existuje-li), za každý odštěpný závod uveďte IČ (pokud bylo přiděleno), název, adresu včetně PSČ, telefonu, 
adresy elektronické pošty, IČ provozovny;

ad b) vyplníte počet provozoven (kromě té, která je uvedena pod číslem 07 jako sídlo podnikání) podle § 7 odst. 3 Obchodního zákoníku 
a § 17 zákona č. 455/1991 Sb. Na zvláštní příloze (tiskopisu) uveďte za každou provozovnu vnitřní pořadové organizační číslo 
(pokud existuje), název, adresu včetně PSČ, telefonu, adresy elektronické pošty;

ad c) vyplníte počet svých plátcových pokladen, zaregistrovaných u všech místně příslušných správců daně.
18 Právní předchůdce pokud vaše PO vznikla z více subjektů, uveďte jejich DIČ a ostatní údaje v příloze.
19 Zahraniční DIČ vyplníte DIČ přidělené v zahraničí.
22 Očekávaná daňová povinnost vyplníte při vzniku nové zaregistrované povinnosti platit daň, pro kterou zákon stanoví zálohy.

ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ
Údaje o zástupci: tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je přihláška k registraci (vztahuje se i na přílohu přihlášky k registraci) 
zpracovávána a podávána zástupcem za daňový subjekt. 
Kód zástupce:  bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců
 1 – zákonný zástupce;
 2 – ustanovený zástupce;
 3 – společný zástupce, smluvní zástupce;
4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba;
4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;
4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Datum narození/ Evidenční číslo osvědčení daňového poradce/ IČ právnické osoby:  bude vyplněno datum narození zástupce – fyzické 
osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby – zástupce daňového subjektu.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě 
(např. jednatel, pověřený pracovník apod.):  tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je přihláška k registraci (vztahuje se 
i na přílohu přihlášky k registraci) podávána právnickou osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového 
subjektu, za nějž zpracovává a podává přihlášku k registraci (vztahuje se i na přílohu přihlášky k registraci).
Vlastnoruční podpis daňového subjektu/ Osoby oprávněné k podpisu: přihláška k registraci (vztahuje se i na přílohu přihlášky k registraci) 
bude opatřena vlastnoručním podpisem přímo daňovým subjektem – fyzickou osobou podávající přihlášku k registraci (vztahuje se i na přílohu 
přihlášky k registraci), nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat přihlášku k registraci (vztahuje se i na přílohu přihlášky k registraci) 
za daňový subjekt – právnickou osobu a v případě zastoupení daňového subjektu zmocněnou fyzickou osobou (včetně daňového poradce), 
nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu (včetně právnické osoby vykonávající daňové poradenství).

Tiskopis této přihlášky k registraci se zároveň použije k oznámení ve smyslu § 128 DŘ. Jakmile dojde ke změně údajů, uvedených v přihlášce 
k registraci, nebo k dalším skutečnostem, rozhodným pro registraci, oznámíte tyto změny fi nančnímu 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 v bodě 01 a vyplníte body 04 
a 05. Dále vyplníte pouze ty body v 03 a v 06 až 20, ve kterých nastala změna. 

Všechny údaje, na něž jste neměli dostatek místa na formuláři, a všechny další údaje, které považujete za závažné ke své registraci, uveďte 
prosím na zvláštní příloze. U jednotlivých informací uveďte číslo položky původního formuláře, ke které se vztahují.


