Žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty
skupina
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
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.
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01 Ţiadosť o registráciu
02 Ţiadosť o zmenu registrácie skupiny
- pristúpenie nového člena

IČ DPH skupiny

S K

- vystúpenie člena
- zánik člena

I. Oddiel - údaje o zástupcovi skupiny
Pridelené identifikačné číslo pre DPH v
tuzemsku *)

03 Miestne príslušný daňový úrad zástupcu skupiny

04

05 Obchodné meno zástupcu skupiny

*) Ak IČ DPH osobe nebolo pridelené, uveďte
DIČ alebo IČO

06 Sídlo (právnická osoba), trvalé miesto pobytu (fyzická osoba)
a) Štát

b) Obec

c) Ulica

e) Telefón

d) Číslo domu

f) Fax

g) e-mail

07 Adresa miesta podnikania alebo prevádzkarne v tuzemsku (uvedie osoba so sídlom alebo trvalým pobytom v zahraničí)
a) Štát

b) Obec
c) Ulica

d) Číslo domu

e) Telefón

Vypĺňa daňový úrad

IČ DPH pridelené skupine

SK
Dátum registrácie
.

.

Dátum a meno pracovníka, ktorý údaje v ţiadosti preveril
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

II. Oddiel - Zdaňovacie obdobie - nepovinný údaj
08 Zdaňovacím obdobím je

a) kalendárny mesiac
b) kalendárny štvrťrok

III. Oddiel - Číslo účtu v banke

Zaloţenie účtu

Zrušenie účtu

09 Predčíslie/Číslo účtu/Kód banky
-

/

10 Účet zriadený v zahraničí
a) Štát, v ktorom je účet zriadený
b) Číslo účtu vo formáte IBAN
c) Názov účtu

d) S.W.I.F.T kód banky, podľa aktuálneho adresára BIC DIRECTORY
e) Úplný názov a adresa banky

IV. Oddiel - členovia skupiny
11 Počet členov v skupine (vrátane zástupcu skupiny)
Údaje o jednotlivých členoch skupiny sa uvádzajú v prílohe k ţiadosti o registráciu - Člen skupiny

V. Oddiel - Prehlásenie
12 Prehlasujem, ţe
- všetci členovia skupiny sú finančne spojenými zdaniteľnými osobami podľa zákona o DPH
- všetci členovia skupiny sú ekonomicky spojenými zdaniteľnými osobami podľa zákona o DPH
- všetci členovia skupiny sú organizačne spojenými zdaniteľnými osobami podľa zákona o DPH
13 Ďalej prehlasujem, ţe
- ţiadny z členov skupiny nie je účastníkom zmluvy o zdruţení podľa zákona o DPH
- na ţiadneho člena skupiny nie je vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
- ţiadny z členov skupiny nie je členom inej skupiny podľa zákona o DPH

VI. Oddiel - Prílohy
Počet príloh k ţiadosti o registráciu - Člen skupiny
Zoznam príloh, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v bode 12:

Dátum

.

.

Podpis oprávnenej osoby:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Uvádza sa meno, priezvisko a podpis zástupcu skupiny, ak je zástupcom skupiny fyzická osoba.
Uvádza sa meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu zástupcu skupiny, ak je zástupcom skupiny právnická osoba.

Príloha - člen skupiny
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou Ţiadosti o registráciu pre daň z pridanej hodnoty – skupina

Číslo prílohy

14 Registrácia člena skupiny

15 Zmena registrácie skupiny

IČ DPH skupiny
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- pristupujúcom členovi skupiny
- vystupujúcom členovi skupiny
- zaniknutom členovi skupiny
- právnom nástupcovi zaniknutého člena skupiny, ktorý spĺňa
podmienky pre členstvo v skupine podľa zákona o DPH
Pridelené identifikačné číslo pre DPH v
tuzemsku *)

16 Miestne príslušný daňový úrad člena skupiny

17

18 Obchodné meno člena skupiny

*) Ak IČ DPH osobe nebolo pridelené, uveďte
DIČ alebo IČO

19 Sídlo (právnická osoba), trvalé miesto pobytu (fyzická osoba)
a) Štát

b) Obec

c) Ulica

d) Číslo domu

20 Adresa miesta podnikania alebo prevádzkarne v tuzemsku (uvedie osoba so sídlom alebo trvalým pobytom v zahraničí)
a) Štát

b) Obec

c) Ulica

d) Číslo domu

Potvrdzujem, ţe osoba uvedená v I. oddieli je určená členmi skupiny na zastupovanie skupiny na účely uplatňovania dane z
pridanej hodnoty.
Dátum

.

.

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Podpis oprávnenej osoby:

Uvádza sa meno, priezvisko a podpis člena skupiny, ak je členom skupiny fyzická osoba.
Uvádza sa meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu člena skupiny, ak je členom skupiny právnická osoba.

Zástupca skupiny:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Podpis oprávnenej osoby:

Uvádza sa meno, priezvisko a podpis zástupcu skupiny, ak je zástupcom skupiny fyzická osoba.
Uvádza sa meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu zástupcu skupiny, ak je zástupcom skupiny právnická osoba.

