
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Registrácia 02 Oznámenie zmeny 03 Zrušenie registrácie

DIČ  (ak bolo pridelené)

Právnická osoba

04 Obchodné meno alebo názov (uveďte v súlade so zápisom v Obchodnom registri, t. j. aj s použitím malých písmen) 

 

 

05 IČO - identifikačné číslo organizácie

 

Sídlo

06 Ulica 07 Číslo domu (súpisné/orientačné) 

08 PSČ 09 Obec

  

Štatutárny zástupca

10 Priezvisko 11 Meno 12 Titul

Fyzická osoba

13 Priezvisko 14 Meno 15 Titul

16 Rodné číslo 17 IČO - ak bolo pridelené

Adresa trvalého pobytu 

18 Ulica 19 Číslo domu (súpisné/orientačné) 

20 PSČ 21 Obec

  

Miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR

22 Názov prevádzkarne

23 Ulica 24 Číslo domu (súpisné/orientačné) 

25 PSČ 26 Obec

  

Žiadosť o registráciu  pre daň z pridanej hodnoty
tuzemská osoba

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") a zákona č. 

563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



27 Hlavný predmet činnosti

28 Predčíslie/Číslo účtu/Kód banky
Založenie účtu Zrušenie účtu

- /

29 Číslo telefónu

30 e-mail

31 Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty podľa § 4

Obrat za posledných 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

32 Eur

Celkový obrat združenia za posledných 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

33 Eur

Mesiac a rok dosiahnutia obratu (MMRRRR)

34

35 Zdaňovacie obdobie podľa dosiahnutého obratu

kalendárny mesiac

kalendárny štvrťrok Žiadam zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac

Dátum uzavretia zmluvy o združení s platiteľom dane z pridanej hodnoty

36 . .

37 Registrácia pred nadobudnutím tovaru z iného členského štátu podľa § 7

38 Celková hodnota tovaru nadobudnutého z iných členských štátov za kalendárny rok Eur

39 Registrácia pred prijatím služby z iného členského štátu  alebo 

pred dodaním služby do iného členského štátu  podľa § 7a

40 Počet príloh

(Uvádza sa počet príloh, ktoré sú priložené k žiadosti)

Dátum . .

Podpis oprávnenej osoby 

Vypĺňa daňový úrad 

Pridelené IČ DPH Dátum registrácie 

S K . .

Dátum zamietnutia registrácie

. .

Podpis pracovníka, ktorý prihlášku spracoval

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Pokyny na vyplnenie:

r. 32 výpĺňa zdaniteľná osoba v zmysle § 4 (člen združenia uvádza obrat z vlastného podnikania) - nepovinný údaj

r. 33 vypĺňa člen združenia (do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb

a obrat ich spoločného podnikania) - nepovinný údaj

r. 35 nepovinný údaj

r. 36 nepovinný údaj

r. 38

r. 39 vypĺňa zdaniteľná osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 4 ani podľa § 7, ak je príjemcom služby z iného členského 

štátu Európskych spoločenstiev alebo ak dodáva službu do iného členského štátu Európskych spoločenstiev 

vypĺňa tuzemská osoba v prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu Európskych spoločenstiev (uvedie sa 

hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v kalendárnom roku) - nepovinný údaj


