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PØIHLÁŠKA K REGISTRACI

Celnímu úøadu

01 Daòové identifikaèní èíslo

otisk prezentaèního razítka celního úøadu

25 511 GØC – vzor è. 2

ke spotøebním daním pro fyzické osoby

02 První registrace / oznámení zmìny*)

04 Rodné pøíjmení

b) obec c) PSÈ

d) okres

e) stát

h) e-mail

*) Nehodící se škrtnìte11

07 Rodné èíslo

/

03 Pøíjmení

05 Jméno 06 Titul

a) ulice a èíslo orientaèní / èíslem popisným (nebo èást obce a èíslo popisné)

08 Trvalé bydlištì:

g) fax

f) telefon

09 Povolení - oprávnìní k podnikatelské èinnosti ode dne:

a) vydáno kým b) vydáno pod evidenèním èíslem

c) obchodní jméno / firma*)

d) identifikaèní èíslo e) dodatek obchodního jména / firmy*) f) poèet vydaných
   opráv-
   nìní

10 Pøevažující pøedmìt podnikání - èinnosti

Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny.

C Z
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11 Místo podnikání

b) obec c) PSÈ

d) okres

a) ulice a èíslo orientaèní / èíslem popisným (nebo èást obce a èíslo popisné)

e) telefon f) fax

e) telefon

e) telefon

12 Organizaèní složky podniku: a) poèet odštìpných závodù:

b) poèet provozoven:

c) poèet plátcových pokladen:

a) èíslo úètu / smìrový kód banky (spotøebních a úvìrových družstev)

13 Èísla bankovních úètù, pøípadnì úètù spotøebních a úvìrových družstev:

spec. symbol a1) pro danì

b) èíslo úètu / smìrový kód banky (spotøebních a úvìrových družstev) b1) pro danì

c) èíslo úètu / smìrový kód banky (spotøebních a úvìrových družstev) c1) pro danì

d) èíslo úètu / smìrový kód banky (spotøebních a úvìrových družstev) d1) pro danì

14 Zastupování v daòových záležitostech:

a) smluvní zástupce ano / ne: V pøípadì "ano" je pøílohou plná moc.

b) zákonný zástupce ano / ne:

15 Zástupce pro doruèování ano / ne: V pøípadì "ano" je pøílohou plná moc.

a) oznaèení pøíjemce

c) obec d) PSÈ

e) okres

b) ulice a èíslo orientaèní / èíslem popisným (nebo èást obce a èíslo popisné)

f) telefon g) fax

16 Adresa pro doruèování:

*) Nehodící se škrtnìte
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b) u kterého celního úøadu

17 Pøedcházející daòová registrace:

a) byl jsem již døíve registrován (ano / ne): od - do:

c) ke kterým daním

e) dùvod zrušení registrace

18 Právní pøedchùdce

b) identifikace

19 Zahranièní DIÈ:

Datum Podpis

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU VÝŠE UVEDENÉ ÚDAJE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A JSEM SI VÌDOM SVÉ POVINNOSTI HLÁSIT KAŽDOU ZMÌNU DO 15 DNÙ.

d) pøidìlené daòové identifikaèní èíslo

a) daòové identifikaèní èíslo

C Z

C Z
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Celnímu úøadu doplòte pøesný název celního úøadu, k nìmuž místnì pøíslušíte podle bydlištì.

01 Daòové identifikaèní èíslo uveïte dle osvìdèení o registraci u finanèního úøadu nebo celního úøadu.

02 První registrace /oznámení zmìny*) pøi oznámení zmìny údaje, uvedeného na Osvìdèení o registraci ke spotøebním daním, jste povinni 
pøedložit originál tohoto osvìdèení.

03 Pøíjmení vyplníte nyní používané pøíjmení.

04 Rodné pøíjmení vyplníte pøíjmení uvedené na vašem rodném listì a všechna døívìjší pøíjmení.

05 Jméno vyplníte jméno ve stejném tvaru, ve kterém je uvedené ve vašem rodném listì.

07 Rodné èíslo (pokud má vaše rodné èíslo za lomítkem pouze 3 èíslice, nebude na posledním místì nic vyplnìno).

08 Trvalé bydlištì a) až h)
ad a) - v pøípadì, že obec má oznaèeny ulice: název ulice a èíslo orientaèní/èíslem popisným (èíslo orientaèní je èíslo v ulici poøadové)

- v pøípadì, že obec nemá oznaèeny ulice: èást obce a èíslo popisné nebo pouze èíslo popisné;
Osoby, které nemají v ÈR bydlištì, uvedou svoji zahranièní adresu a vyplní i položku e).
ad f) uveïte telefon do místa bydlištì, ve kterém se obvykle zdržujete (mùže být odlišné od trvalého bydlištì);
ad g)uveïte fax do místa bydlištì, ve kterém se obvykle zdržujete (mùže být odlišné od trvalého bydlištì);
ad h) uveïte adresu elektronické pošty.

09 Povolení - oprávnìní k podnikatelské èinnosti ode dne vyplníte, pokud vám bylo povoleno podnikat buï podle § 10 živnostenského 
zákona nebo zapsáním do evidence podle zvláštních pøedpisù. Jestliže vám bylo toto povolení nebo oprávnìní vydáno, vyplníte 
i položky a) až e), kde uvedete údaje z tohoto povolení nebo oprávnìní.
a) Vydáno kým vyplníte název instituce, která vám povolení nebo oprávnìní k podnikání vydala, napø.: Živnostenský úøad Praha 4;
b)Vydáno pod evidenèním èíslem vyplníte evidenèní èíslo rozhodnutí, kterým vám instituce uvedená pod položkou 09 a) vydala povolení 

nebo oprávnìní k podnikání;
c) Obchodní jméno / firma*) vyplníte, jak je uvedeno na rozhodnutí o povolení nebo oprávnìní k podnikání (09 a);
d) IÈ vyplníte, pokud vám bylo IÈ pøidìleno;
e) Dodatek vyplníte, pokud je uveden na rozhodnutí o povolení nebo oprávnìní k podnikání (09 a);
f) Poèet vydaných oprávnìní uveïte celkový poèet oprávnìní a o každém dalším z nich uveïte v pøíloze údaje bodu 09 ve stejné 

struktuøe.

10 Pøevažující pøedmìt podnikání - èinnosti vyplníte slovnì pøedmìt podnikání - èinnosti, kterými se pøevážnì zabýváte.

11 Místo podnikání a) až f) pokud podnikáte na stejné adrese, na které máte trvalé bydlištì, vyplòte body 11 a) až d) stejnými údaji jako bod 
08 a) až d). Pokud jste vyplnil body 09 a) až e), vyplòte body 11 a) až f) a uveïte údaje z povolení nebo oprávnìní.

Zahranièní osoba, která ve smyslu § 22 odst. 2 zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù ve znìní pozdìjších pøedpisù, zøídila na území Èeské 
republiky stálou provozovnu, vyplní v tomto bodì a) až f) adresu stálé provozovny.
Máte-li telefon nebo fax pouze v místì trvalého bydlištì a nikoli v místì podnikání, vyplòte prosím, jejich èísla u položky 11 e) a f).

12 Organizaèní složka podniku
ad a) vyplníte poèet odštìpných závodù podle § 7 odst. 1 a 2 Obchodního zákoníku. Na zvláštní pøíloze (tiskopisu) uveïte za každý 

odštìpný závod vnitøní poøadové organizaèní èíslo (existuje-li), uveïte IÈ, pokud bylo pøidìleno, název, adresu vèetnì PSÈ, 
telefonu, faxu, adresu elektronické pošty a jméno osoby, která za odštìpný závod jedná v záležitostech daní;

ad b) vyplníte poèet provozoven (kromì té, kterou jste uvedl pod èíslem 11 jako místo podnikání) podle § 7 odst. 3 Obchodního zákoníku. 
Na zvláštní pøíloze (tiskopisu) uveïte za každou provozovnu vnitøní poøadové organizaèní èíslo (pokud existuje), název, adresu 
vèetnì PSÈ, telefonu, faxu, adresu elektronické pošty a jméno osoby, která za provozovnu jedná v záležitostech daní;

ad c) vyplníte poèet pokladen, zaregistrovaných u všech místnì pøíslušných správcù danì.

13 Èísla bankovních úètù, pøípadnì úètù spotøebních a úvìrových družstev a) až d) vyplníte všechna èísla úètù, na nichž jsou 
soustøedìny prostøedky z vaší podnikatelské èinnosti (§ 33 zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù ve znìní pozdìjších 
pøedpisù, dále jen („ZSDP“). První z kolonek je urèena na žirové úèty rozlišené specifickým symbolem. Pokud máte otevøeny více než 
4 úèty, uveïte jejich èísla v pøíloze. V bodech a1) až d1) uveïte zkratkou daò, pro kterou tento úèet používáte. Jestliže své úèty 
nerozlišujete, uveïte v bodech a1) až d1) slovo „Všechny“.

14 Zastupování v daòových záležitostech a) až b) smluvním zástupcem je zástupce, kterého daòový subjekt zmocnil. V pøípadì, že 
zastupuje smluvní zástupce, pøiložte plnou moc. Zákonným zástupcem se rozumí napø. zástupce podle § 26 a 27 zákona è. 40/1964 Sb., 
obèanský zákoník ve znìní pozdìjších pøedpisù, rodiè nezletilého dítìte podle zákona o rodinì.

15 Zástupce pro doruèování povinnost urèit zástupce má daòový subjekt s bydlištìm v cizinì podle § 33 ZSDP. Ostatní fyzické osoby si 
mohou zástupce pro doruèování urèit.

16 Adresa pro doruèování a) až g) liší-li se adresa, kam požadujete, aby správce danì doruèoval písemnosti, od adresy uvedené v bodu 08, 
vyplòte body 16 a) až 16 g). V bodì 16 a) uveïte oznaèení pøíjemce, které je potøebné pro správné doruèení.

17 Pøedcházející daòová registrace (rozumí se poslední pøedcházející) vyplòte a) až e), v c) uveïte zkrácenì všechny danì, ke kterým jste 
byl zaregistrován.

18 Právní pøedchùdce a) a b) vyplníte pokud pokraèujete v èinnostech nebo pobírání pøíjmù, které byly pøedmìtem danì u tohoto právního 
pøedchùdce. Uvedete základní identifikaèní údaje o svém právním pøedchùdci.

19 Zahranièní DIÈ vyplníte DIÈ, které vám bylo pøidìleno v zahranièí.

Tiskopis této pøihlášky k registraci se zároveò použije k oznámení ve smyslu § 33 ZSDP. Jakmile dojde ke zmìnì údajù uvedených v pøihlášce 
k registraci nebo dalším skuteènostem, rozhodným pro registraci, oznámíte tyto zmìny celnímu úøadu do 15 dnù ode dne kdy nastaly, 
zpravidla na tiskopisu pøihlášky k registraci, kterou v bodì 02 oznaèíte jako oznámení zmìny, uvedete své DIÈ a vyplníte body 03 až 07 vèetnì. 
Dále vyplníte pouze ty body v 08 až 19, ve kterých nastala zmìna.

Všechny údaje, na nìž jste nemìl(a) místa na formuláøi a všechny další údaje, které považujete za závažné k registraci, uveïte prosím 
na zvláštní pøíloze. U jednotlivých informací uveïte èíslo položky pùvodního formuláøe, ke které se vztahují.

POKYNY K VYPLNÌNÍ PØIHLÁŠKY K REGISTRACI

pro fyzické osoby
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