POKYNY K VYPLNĚNÍ
PŘÍLOHA PRO FINANČNÍ ÚŘAD A SPRÁVU SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ
ČÁST A – PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY
Při registraci se postupuje podle § 95 nebo § 97 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a podle § 125 a násl.
daňového řádu.
01 Vyznačte, zda se jedná o první registraci či oznámení změny příslušného údaje.
02 Vyznačte křížkem v příslušné kolonce, zda je přihláška podávána za plátce či osobu
identifikovanou k dani.
03 Uveďte datum splnění zákonné podmínky uvedené v jednotlivém odstavci § 94 zákona
o DPH, jež je důvodem k registraci podle § 95 zákona o DPH. To znamená, že se v tomto
řádku uvede datum, kdy nastala skutečnost uvedená v konkrétním odstavci § 94 zákona
o DPH. Od tohoto data pak nastává postup a registrační povinnost uvedená v § 95 zákona
o DPH. Osoba identifikovaná k dani v tomto řádku uvede datum splnění podmínky uvedené
v § 96 zákona o DPH, jež je důvodem k registraci podle § 97 zákona o DPH.
04 Uveďte datum dobrovolné registrace, od něhož požadujete být zaregistrován v případě, že
nepodléháte registrační povinnosti podle § 94 zákona o DPH, a přesto se chcete zaregistrovat
jako plátce. Dobrovolná registrace se zpětnou účinností není přípustná.
05 Uveďte obrat za předchozí kalendářní rok, je-li znám, nebo uveďte roční obrat, jež je
předpokládán, že bude dosažen v běžném roce, nevznikl-li obrat v roce předchozím.
06 Uveďte, zda požadujete měsíční zdaňovací období podle § 99 odst. 3 zákona o DPH.
07 Uveďte číslo odstavce ustanovení § 94 nebo § 96 zákona o DPH, podle kterého jste se stali
plátcem nebo osobou identifikovanou k dani.
08 Uveďte obrat za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
09 Uveďte DIČ a datum registrace v případě, že již jste registrováni k dani v jiném členském
státě EU.
10 Uveďte číslo bankovního účtu, včetně identifikačního kódu banky, který budete používat
k bankovnímu spojení se svým správcem daně pro daň z přidané hodnoty.
11 Uveďte, zda jste účastníkem sdružení podle smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné
smlouvy. V této souvislosti přiložte příslušnou smlouvu a písemné sdělení jména a DIČ
účastníka sdružení, který povede daňovou evidenci za sdružení podle § 100 odst. 3 zákona
o DPH.
12 Uveďte DIČ plátce, který povede daňovou evidenci za sdružení.
ČÁST B – PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRO PLÁTCOVY POKLADNY
Tuto část vyplňuje plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních
požitků, který má organizační jednotku, kde dochází k vybírání nebo srážení daně nebo záloh
na ní a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady (tato organizační jednotka je plátcovou
pokladnou).
Tuto část vyplňuje rovněž plátce daně - banka, spořitelní a úvěrní družstvo a pojišťovna,
pokud má pobočku či organizační jednotku, kde dochází k vybírání nebo srážení zvláštní
sazbou daně, pokud jsou zde k dispozici veškeré doklady nutné pro provedení řádné srážky
a její kontroly (tato pobočka nebo organizační jednotka je plátcovou pokladnou).
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ČÁST C – PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI – STÁLÁ PROVOZOVNA
Tuto část vyplňuje tzv. daňový nerezident (tj. poplatník vymezený § 2 odst. 3 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDP“), pokud
mu na území ČR vznikla tzv. stálá provozovna (viz § 22 odst. 2 ZDP, resp. příslušná
mezinárodní smlouva).
ČÁST D – OZNÁMENÍ SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (právnická osoba
nevyplňuje).
01 Informace o výkonu samostatné výdělečné činnosti a o účasti na sociálním pojištění na
území jiného státu je rozhodná pro účely důchodového a nemocenského pojištění.
02 Pobíraný důchod
a) Vyznačte příslušný druh pobíraného důchodu.
b) U starobního a invalidního důchodu je nutno označit datum vzniku nároku na starobní nebo
invalidní důchod.
c) Uveďte, kdo vyplácí příslušný druh důchodu ( např. ČSSZ apod.).
d) U starobního důchodu je nutné označit druh starobního důchodu (§ 29, 31, 74, 76 a 94 zák.
č.155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
e) V případech, kdy je přiznán předčasný starobní důchod podle § 31 zák. č. 155/1995 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, uvádí se datum vzniku nároku na řádný starobní důchod (§ 29, 74,
76 a 94 zák. č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
03 Údaje o nemocenském pojištění
a) Vyplní osoba v případě, že byla účastna nemocenského pojištění v České republice a toto
nemocenské pojištění prováděl jiný orgán, než ČSSZ, uvede se název tohoto orgánu.
b) Vyplní osoba, která je zároveň účastna nemocenského pojištění prováděného jiným
orgánem, než je ČSSZ (např. BIS, Generální ředitelství cel, Ministerstvo vnitra), uvede se
název tohoto orgánu.
c), d) a e) Vyplní pouze osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která byla účastna
nemocenského pojištění v cizině.
05 Cizozemské důchodové pojištění
Vyplní pouze ta OSVČ, která byla účastna důchodového pojištění v cizině a samostatná
výdělečná činnost je její první výdělečnou činností v ČR po skončení této účasti.
06 OSVČ vykonávající vedlejší činnost
OSVČ, která zahájí výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, tj. vyplní některý z bodů
v části 06 tohoto tiskopisu, není povinna dokládat důvody, pro které je samostatná výdělečná
činnost (SVČ) považována za vedlejší SVČ, pokud Česká správa sociálního zabezpečení
údaje o těchto důvodech vede ve své evidenci, nebo má možnost si je obstarat v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Skutečnosti o vedlejší SVČ musí OSVČ oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení
(OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno) nejpozději na Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za
který chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší SVČ, a doložit nejpozději do
konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl tento přehled podán
(důvody, které je třeba doložit, jsou zveřejněny na správě sociálního zabezpečení i na
www.cssz.cz ).
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