REGDPv19_1

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU,
OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ
O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV,
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY A DAŇ Z POISTENIA

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

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
DIČ (ak bolo pridelené)

Fyzická osoba

Právnická osoba

Žiadosť o registráciu
Identifikačné číslo pre DPH (ak bolo pridelené)

(vyznačí sa x)

(vyznačí sa x)

Žiadosť o zrušenie registrácie

S K

Oznámenie zmeny týkajúcej sa registrácie
Oznámenie zmeny týkajúcej sa
identifikačných údajov

Dátum, ku ktorému nastala zmena

.

.

2 0

I. Druh dane, ku ktorému sa žiada registrácia, oznámenie zmeny alebo zrušenie registrácie
získanie povolenia alebo oprávnenia na podnikanie, začatie výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti fyzickou
osobou alebo začatie prenajímania nehnuteľnosti fyzickou osobou, vznik stálej prevádzkarne na území SR
zrušenie povolenia alebo zánik oprávnenia na podnikanie, ukončenie výkonu inej samostatnej zárobkovej
činnosti fyzickou osobou alebo ukončenie prenajímania nehnuteľnosti fyzickou osobou, zánik stálej prevádzkarne
na území SR

Daň z príjmov

vznik povinnosti platiteľa dane z príjmov

zánik povinnosti platiteľa dane z príjmov

zo závislej činnosti
vyberaných zrážkou
platiteľa príjmu, z ktorého sa zabezpečuje daň
iné

Daň z pridanej hodnoty
tuzemská alebo zahraničná osoba

skupina

počet členov v skupine
(vrátane zástupcu skupiny)

1)

Daň z poistenia
poisťovateľ

poistník

právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia

II. Fyzická osoba
Meno

Titul uvádzaný pred menom

Priezvisko

IČO

Titul uvádzaný za menom

Rodné číslo

Dátum narodenia

/

.

.

ak ide o fyzickú
osobu s bydliskom
mimo územia SR

Číslo telefónu*

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MFSR

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
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DIČ

Identifikačné číslo pre DPH

S K
III. Právnická osoba
Obchodné meno alebo názov

Právna forma

IČO (ak bolo pridelené na území SR)

IV. Adresa trvalého pobytu alebo sídla
Súpisné/orientačné číslo

Ulica

/
Obec

PSČ

Štát

V. Miesto podnikania (ak nie je totožné s trvalým pobytom)
Stála prevádzkareň / prevádzkareň na území Slovenskej republiky

(vyznačí sa x)

Názov a umiestnenie miesta podnikania alebo stálej prevádzkarne / prevádzkarne

Súpisné/orientačné číslo

Ulica

/
Obec

PSČ

VI. Organizačná zložka podľa Obchodného zákonníka (vyplní zahraničná osoba)
IČO organizačnej zložky (vrátane poradového čísla)

/
Názov a umiestnenie organizačnej zložky

Súpisné/orientačné číslo

Ulica

/
Obec

PSČ

VII. Osoba oprávnená konať za daňový subjekt
Titul uvádzaný pred menom

Meno

Priezvisko

IČO

Titul uvádzaný za menom

Rodné číslo

Dátum narodenia

/

.

.

ak ide o fyzickú
osobu s bydliskom
mimo územia SR

Číslo telefónu*

MFSR
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DIČ

Identifikačné číslo pre DPH

S K
VIII. Čísla účtov v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti
Čísla účtov v bankách v Slovenskej republike
IBAN
Založenie účtu

Zrušenie účtu

Založenie účtu

Zrušenie účtu

Založenie účtu

Zrušenie účtu

Založenie účtu

Zrušenie účtu

IBAN

IBAN

IBAN

Účty zriadené v zahraničí
IBAN
Založenie účtu

Zrušenie účtu

Štát, v ktorom je účet zriadený

Názov účtu

Úplný názov a adresa banky

IBAN
Založenie účtu

Zrušenie účtu

Štát, v ktorom je účet zriadený

Názov účtu

Úplný názov a adresa banky

IX. Adresa na doručovanie na území členského štátu 2)
Súpisné/orientačné číslo

Ulica

/
Obec

PSČ

Štát

MFSR
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DIČ

Identifikačné číslo pre DPH

S K
X. Splnomocnenec na doručovanie v tuzemsku 3)
DIČ (ak bolo pridelené)

Rodné číslo

Splnomocnenec – fyzická osoba

/

Meno

Priezvisko

DIČ (ak bolo pridelené)

IČO

Splnomocnenec – právnická osoba
Obchodné meno alebo názov

Súpisné/orientačné číslo

Ulica

/
Obec

PSČ

Počet príloh
(uvedie sa v závislosti
od príslušnej dane, ku ktorej
sa žiadosť vzťahuje)

Dátum

.

.

2 0

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a
že som si vedomý dôsledkov spojených s ich uvedením.
Podpis

XI. Poznámky

XII. Záznamy správcu dane

1) V prípade označenia tejto možnosti sa v časti II. až X. uvádzajú údaje zástupcu skupiny. Údaje o členoch skupiny sa uvádzajú v prílohe k žiadosti.
2) § 30 ods. 5 daňového poriadku.
3) § 9 ods. 11 daňového poriadku, potrebné doložiť plnomocenstvo.
*) Nepovinný údaj.

MFSR
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DIČ

Identifikačné číslo pre DPH

S K
PRÍLOHA 1 - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

(vyznačí sa x)

mesiac a rok
dosiahnutia obratu

Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty podľa § 4 ods. 1 zákona
Obrat za posledných 12 predchádzajúcich po sebe
idúcich kalendárnych mesiacov (v eurách)*

2 0

.

Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty podľa § 4 ods. 2 zákona
Dátum nadobudnutia majetku dedičstvom (vyplní sa len v prípade žiadosti
o registráciu po skončení konania o dedičstve podľa § 83 zákona)

.

.

2 0

Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty podľa § 4 ods. 4 zákona
Dátum nadobudnutia podniku alebo jeho časti, alebo
dodania stavby alebo prijatia platby pred jej dodaním
Dátum, kedy sa zdaniteľná osoba stala právnym
nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie

.
.

.
.

2 0
2 0

Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty podľa § 5 zákona
Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty podľa § 6 ods. 1 zákona
Celková hodnota bez dane dodaného tovaru
do tuzemska formou zásielkového predaja (v eurách)*
Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty podľa § 6 ods. 2 zákona
Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty podľa § 6 ods. 3 zákona
Zmena registrácie platiteľa dane z pridanej hodnoty podľa § 6a ods. 1 zákona
z registrácie podľa § 5 zákona na registráciu podľa § 4 zákona
z registrácie podľa § 6 zákona na registráciu podľa § 4 zákona
Zmena registrácie platiteľa dane z pridanej hodnoty podľa § 6a ods. 2 zákona
z registrácie podľa § 4 zákona na registráciu podľa § 5 zákona
z registrácie podľa § 4 zákona na registráciu podľa § 6 zákona

Deň, keď osoba registrovaná podľa
§ 5 alebo § 6 zákona prestala
spĺňať status zahraničnej osoby

.

.

2 0

Deň, keď zahraničná osoba registrovaná podľa
§ 4 zákona prestala mať v tuzemsku sídlo,
miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko
alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava

.

.

2 0

Registrácia pred nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 7 ods. 1 zákona
Celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého
z iných členských štátov v kalendárnom roku (v eurách)*
Registrácia pred nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 7 ods. 2 zákona
Registrácia pred prijatím služby z iného členského štátu alebo pred dodaním služby do iného členského štátu podľa § 7a zákona
*) Nepovinný údaj.

MFSR

Príloha 1
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Identifikačné číslo pre DPH skupiny

S K

/

Strana

PRÍLOHA 2 - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY (člen skupiny)
Registrácia člena skupiny

Zmena registrácie
skupiny z dôvodu

vystúpenia člena

pristúpenia nového člena
zániku člena bez likvidácie

pristúpenie právneho nástupcu zaniknutého člena skupiny

(vyznačí sa x)

I. Člen skupiny
Miestne príslušný daňový úrad člena skupiny

IČ pre DPH (ak bolo pridelené) alebo DIČ

IČO

Rodné číslo

/
Obchodné meno alebo názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby

II. Sídlo (právnická osoba), miesto trvalého pobytu (fyzická osoba)
Súpisné/orientačné číslo

Ulica

/
Obec

PSČ

Štát

Číslo telefónu*

III. Adresa miesta podnikania alebo prevádzkarne v tuzemsku (uvedie osoba so sídlom alebo trvalým pobytom v zahraničí)
Súpisné/orientačné číslo

Ulica

/
Obec

PSČ

Číslo telefónu*

IV. Štatutárny zástupca
Meno

Priezvisko

Rodné číslo

Dátum narodenia

/

.

.

Dátum
Potvrdzujem, že osoba uvedená
ako zástupca skupiny je určená
2 0
členmi skupiny na zastupovanie
skupiny na účely uplatňovania
dane z pridanej hodnoty.
Som si vedomý zodpovednosti za povinnosti skupiny vyplývajúce
zo zákona o DPH a zo zákona o správe daní a poplatkov.

.

ak ide o fyzickú
osobu s bydliskom
mimo územia SR

.

Podpis

*) Nepovinný údaj.
MFSR

Príloha 2

