Číslo listu

LIST ČLENA SKUPINY
Je součástí tiskopisu

Přihláška k registraci k DPH pro skupiny podle zákona o DPH
Daňové identifikační číslo skupiny

Žádost o přistoupení člena do skupiny podle zákona o DPH

C Z

00
Zastupující člen skupiny
l název a právní forma / jméno a příjmení
		
l DIČ, IČ, RČ
		
l sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické
		
			 osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu

Člen skupiny:
l název a právní forma / jméno a příjmení
01
l DIČ, IČ, RČ
		
l	sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické
		
			 osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu

02
		

Daňová identifikační čísla přidělená v jiných členských
státech

03

EORI

04

Provozovny v jiných členských státech

05 Čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb
Uveďte čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, které jsou používány pro ekonomickou činnost
účty v ČR vedené v CZK:
číslo účtu / směrový (identifikační) kód

25 5126

MFin 5126 - vzor č. 5

určen ke zveřejnění
ano / ne

1

účet vedený v zahraničí nebo účet v cizí měně:
IBAN

typ ID banky

měna, ve které
je účet veden

ID banky

určen ke zveřejnění
ano / ne

název účtu

název banky

ulice banky

město banky

PSČ (ZIP-code) banky stát

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

Souhlasím s členstvím ve skupině, s tím, že shora uvedená osoba je zastupujícím členem skupiny, a jsem si vědom důsledků vyplývajících
z členství ve skupině podle § 5b a § 5c zákona o DPH.
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

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu
Datum

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Otisk razítka

2

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“).
Vyplňte pořadové číslo Listu člena skupiny.
Tento tiskopis je nedílnou součástí Přihlášky k registraci skupiny / Žádosti o přistoupení do skupiny.
Zaškrtněte, ke které z uvedených variant se tato příloha vztahuje.
V případě Žádosti o přistoupení do skupiny uveďte DIČ skupiny.
00 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 IČ nebo rodné číslo (vyplňte pouze v případě, že tento
List člena skupiny je přílohou Přihlášky, pokud je přílohou Žádosti o přistoupení, nevyplňujte),
– sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu.
01 Uvede se identifikace člena skupiny
– celý název včetně všech dodatků a právní forma u právnických osob nebo celé jméno a příjmení u fyzických osob,
– daňové identifikační číslo, pokud člen skupiny je plátcem DPH, jinak IČ nebo rodné číslo,
– sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu.
02 Uveďte daňová identifikační čísla a datum registrace v případě, že již jste registrováni k DPH v jiném členském státě EU.
03 Uveďte EORI číslo pro styk s orgány celní správy, pokud je odlišné od daňového identifikačního čísla (nebo daňové identifikační
číslo ještě nebylo přiděleno).
04 Uveďte adresy provozoven v jiných členských státech EU.
05 Člen skupiny uvede čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, které jsou používány pro ekonomickou činnost.
Vždy vyznačte, zda má být zveřejněn v registru plátců a identifikovaných osob.
Upozorňujeme, že tato skutečnost souvisí s případným ručením (příjemce plnění ručí za daň nezaplacenou poskytovatelem
plnění, pokud je úhrada provedena na jiný než zveřejněný účet – § 109 odst. 2 písm. c). Dále upozorňujeme, že sice není
omezena možnost zveřejnit účet vedený v zahraničí, jeho zveřejnění však nebrání vzniku ručení. Jedná se o samostatný případ
ručení, upravený v § 109 odst. 2 písm. b) podle kterého ručí příjemce plnění, který poskytovateli uhradil za zdanitelné plnění na
účet vedený mimo tuzemsko, a to bez ohledu na skutečnost, zda šlo o účet zveřejněný v registru plátců či nikoli.
Pokud se jedná o účty vedené u českých bank, není třeba vyplňovat údaje: Typ ID banky / ID banky / Název účtu / Název banky
/ Ulice banky / Město banky / PSČ banky / Stát.
V položce „typ ID banky“ vyplňte typ identifikace banky, tj. např. BIC, FW, SC. V položce „Název účtu“ uveďte název nebo jméno
vlastníka účtu.
Podpisem přílohy označujete zastupujícího člena, který jedná za skupinu podle § 5b odst. 1 zákona o DPH.
Prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údajů podepisuje daňový subjekt. Údaje o podepisující osobě budou vyplňovány pouze
v případech, kdy je podání zpracováváno a podáváno osobou odlišnou od daňového subjektu, tzn. v případech, kdy daňový subjekt
činí podání sám za sebe, tuto část nevyplňujte. Pokyn k vyplňování údajů o podepisující osobě je zveřejněn na webových stránkách
Finanční správy v nabídce Daňové tiskopisy na adrese http://www.financnisprava.cz.
Všechny údaje, na něž jste neměli dostatek místa na formuláři, a všechny další údaje, které považujete za závažné, uveďte na
zvláštní příloze. U jednotlivých informací uveďte číslo položky původního formuláře, ke které se vztahují.
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