
otisk podacího razítka finančního úřadu

ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

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

05 Kontaktní údaje 
a) telefon

06 Číslo účtu u poskytovatelů platebních služeb

b) Příjmení

a) Daňové identifikační číslo

c) Jméno(-a) d) Rodné číslo / Datum nar. (není-li RČ přiděleno)

e) Název právnické osoby, včetně dodatku

04 Adresa plátcovy pokladny

g) Adresa

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI
pro plátcovy pokladny

03 Označení plátcovy pokladny

 b) e-mail

b) obec  c) PSČ

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Územní pracoviště v, ve, pro

01 Daňové identifikační číslo

 C Z

 

02 k dani z příjmů jako plátci 1. daně z příjmů ze závislé činnosti ode dne

  2.1. daně z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ode dne

  2.2. daně z příjmů PO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ode dne
   

1

07 Právnická nebo fyzická osoba, k níž plátcova pokladna přísluší

 C Z

stát

f) Identifikační číslo



08 Fyzická osoba, která je zaměstnancem daňového subjektu nebo která vykonává jeho činnost, pověřená jednat za plátcovu pokladnu 
v daňových záležitostech

a) Příjmení

2

e) Funkce

POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ ÚDAJŮ O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ
Údaje o podepisující osobě: tyto údaje 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.

Kód podepisující osoby: bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů podepisujících osob:
1  –  zákonný zástupce nebo opatrovník
2  –  ustanovený zástupce
3  –  společný zástupce, společný zmocněnec
4a  –  obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba
4b  –  fyzická osoba daňový poradce nebo advokát
4c  –  právnická osoba vykonávající daňové poradenství
5a  –  osoba spravující pozůstalost
5b  –  zástupce osoby spravující pozůstalost
6a  –  dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b  –  zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a  –  právní nástupce právnické osoby
7b  –  zástupce právního nástupce právnické osoby
Pozn. kódy 5b, 6b, 7b mají přednost před obecnými druhy zastoupení s nižšími čísly kódů.

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby: bude vyplněno datum narození podepisující osoby 
odlišné od daňového subjektu – fyzické osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo identifikační číslo 
právnické osoby odlišné od daňového subjektu.

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či podepisující osoba právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické 
osobě (např. jednatel, pověřený pracovník atd.): tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je podání podáváno právnickou 
osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení podepisující osoby odlišné od daňového subjektu.

Vlastnoruční podpis daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu: podání bude opatřeno vlastnoručním podpisem buď přímo 
daňovým subjektem – fyzickou osobou činící podání sama za sebe, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat podání za daňový subjekt 
– právnickou osobu. 
Je-li podepisující osobou fyzická osoba odlišná od daňového subjektu, podání podepisuje tato fyzická osoba; je-li podepisující osobou 
právnická osoba odlišná od daňového subjektu, podání podepisuje fyzická osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby.

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI JSOU PRAVDIVÉ 
A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM.

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

Otisk
razítka

Vlastnoruční podpis 
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

b) Jméno(-a) c) Titul d) Rodné číslo / Datum nar. (není-li RČ přiděleno)


