Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Územní pracoviště v, ve, pro

01 Daňové identifikační číslo
C

Z
otisk podacího razítka finančního úřadu

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ
ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE
1. ODDÍL – Identifikační údaje

02 Příjmení

03 Jméno(-a)

04 Název právnické osoby, včetně dodatku

05 Právní forma

2. ODDÍL – Žádost o zrušení registrace

06 Zrušení registrace
a) k dani z příjmů fyzických osob
b) k dani z příjmů právnických osob
c) k dani silniční

d) k dani z příjmů jako plátci: 1. daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
2. daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
3. zajišťující daň z příjmů
e) hlášení podle § 16 odst. 4 zákona o pojistném na důchodové spoření
f) k dani z přidané hodnoty: 1. plátce daně
2. identifikované osoby
O zrušení registrace k dani z přidané hodnoty je žádáno z důvodů:

Po zrušení registrace plátce se chci stát identifikovanou osobou
Obrat plátce daně z přidané hodnoty za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v Kč
Obrat plátce daně z přidané hodnoty za nejbližší předcházející 3 po sobě jdoucí měsíce v Kč
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3. ODDÍL – Údaje, u nichž došlo ke změně
(Vyplňte pouze body, jichž se změna týká)

07 Telefon
zrušení

nový / další

08 E-mail
zrušení

nový / další

09 Oprávnění k podnikání
zrušení
a) datum vydání

b) datum zrušení

c) vydáno kým

d) pod číslem

nový / další

a) datum vydání

b) vydáno kým

c) pod číslem

10 Přerušení podnikatelské činnosti
a) datum počátku přerušení

b) datum konce přerušení

11 Převažující předmět podnikání / činnosti:

12 Čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb
datum
zrušení

nový / další

účty v ČR:
a) číslo účtu / směrový (identifikační) kód

datum

měna, ve které
je účet veden

vlastníkem účtu
je daňový subjekt
ano / ne

účet používaný pro ekonomickou
činnost (pouze pro účely daně
z přidané hodnoty)

ano / ne

b) číslo účtu / směrový (identifikační) kód

účet určený ke zveřejnění v Registru plátců DPH
a identifikovaných osob (pouze pro účely daně
z přidané hodnoty)
měna, ve které
je účet veden

ano / ne
vlastníkem účtu
je daňový subjekt
ano / ne

účet používaný pro ekonomickou
činnost (pouze pro účely daně
z přidané hodnoty)

ano / ne

účet určený ke zveřejnění v Registru plátců DPH
a identifikovaných osob (pouze pro účely daně
z přidané hodnoty)

ano / ne

účet vedený v zahraničí:
IBAN

typ ID banky

měna, ve které
je účet veden

ID banky

vlastníkem účtu
je daňový subjekt
ano / ne

název účtu

název banky

ulice banky

město banky

PSČ banky

účet používaný pro ekonomickou
činnost (pouze pro účely daně
z přidané hodnoty)

stát

ano / ne

účet určený ke zveřejnění v Registru plátců DPH
a identifikovaných osob (pouze pro účely daně
z přidané hodnoty)
2

ano / ne

13 Zákonný zástupce
zrušení
datum

změna

datum

příjmení

jméno(-a)

rodné číslo

Adresa místa pobytu:
ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné
obec

PSČ
e-mail

telefon

14 Adresa pro doručování (pouze v případě, že není datová schránka):
zrušení
datum

nová

datum

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

c) PSČ

b) obec

15 Organizační složky podniku:

a) počet odštěpných závodů:
b) počet provozoven:
c) počet plátcových pokladen:

16 Plátcova pokladna, odštěpné závody nebo provozovny
plátcova pokladna

C

DIČ plátcovy pokladny

Z

IČ odštěpného závodu nebo provozovny

odštěpné závody nebo provozovny
zrušení registrace plátcovy pokladny k dani z příjmů jako plátci daně
1. daně z příjmů ze závislé činnosti a funkč. požitků

ode dne

2. daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně

ode dne

změna označení plátcovy pokladny / názvu odštěpného závodu nebo provozovny

změna adresy
a) ulice a číslo orientační, číslo popisné

c) PSČ

b) obec

stát

telefon
zrušení

nový / další

e-mail
zrušení

nový / další

bankovní účet plátcovy pokladny
zrušení
nový / další

3

změna fyzické osoby pověřené jednat za plátcovu pokladnu v daňových záležitostech
příjmení

jméno(-a)

rodné číslo

funkce

titul

17 Změna údajů týkající se osob, které nemají v tuzemsku trvalý pobyt, sídlo, místo podnikání ani provozovnu
Název a právní forma subjektu / jméno(-a) a příjmení

Adresa sídla / místa podnikání / místa pobytu

stát

4. ODDÍL – Změna dalších údajů týkajících se daně z přidané hodnoty
18 Registrace v jiných členských státech EU
DIČ

C

nová registrace

datum registrace / datum zrušení registrace

ano / ne

Z

19 Vstup do sdružení
Daňové identifikační číslo
plátce vedoucího evidenci

Vystoupení ze sdružení

C

Z

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO OZNÁMENÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o zástupci:

Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Datum
Otisk
razítka
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POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ / ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu – vyplňte v předtištěném rámečku zbývající část oficiálního názvu místně příslušného
finančního úřadu (správce daně), u něhož jste Vy jakožto daňový subjekt registrován. V případě hlášení změn u plátcovy pokladny doplňte název finančního
úřadu, u něhož je registrována plátcova pokladna.
Územní pracoviště v, ve, pro uveďte územní pracoviště, kde je umístěn registrační spis (podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě české republiky,
ve znění pozdějších předpisů).
01 Vyplňte přidělené daňové identifikační číslo daňového subjektu.
02-05 Položky slouží k identifikaci daňového subjektu. Fyzické osoby vyplní jméno, popř. jména, a příjmení, právnické osoby vyplní název včetně dodatku
a právní formu.
VYPLŇTE POUZE ÚDAJE, JEJICHŽ ZMĚNU HLÁSÍTE!
06 Napíšete „ano“ u daní, u kterých prostřednictvím tohoto formuláře žádáte o zrušení registrace , „ne“ napíšete u ostatních zde uvedených daní;
ad a) Za žádost o zrušení registrace se považuje Vaše vyjádření „ano“. V případě kladného vyřízení žádosti bude registrace zrušena dnem oznámení
rozhodnutí o zrušení registrace.
ad b) Za žádost o zrušení registrace se považuje Vaše vyjádření „ano“. V případě kladného vyřízení žádosti bude registrace zrušena dnem oznámení
rozhodnutí o zrušení registrace.
ad c) Za žádost o zrušení registrace se považuje Vaše vyjádření „ano“. V případě kladného vyřízení žádosti bude registrace zrušena dnem oznámení
rozhodnutí o zrušení registrace.
ad d1) až d3) Za žádost o zrušení registrace se považuje Vaše vyjádření „ano“. V případě kladného vyřízení žádosti bude registrace zrušena dnem
oznámení rozhodnutí o zrušení registrace.
ad e) Vyjádřením „ano“ nahlásíte, že plátce pojistného nebo jeho plátcova pokladna přestala mít alespoň jednoho poplatníka ve smyslu § 16 odst. 4
zákona o pojistném na důchodové spoření. Toto hlášení je možné podat pouze elektronicky.
ad f)
Za žádost o zrušení registrace se považuje Vaše vyjádření „ano“. Uveďte zákonný důvod pro zrušení registrace podle příslušného odstavce
(písmena) § 106b, § 106c nebo § 107a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o dani z přidané hodnoty“). Při rušení registrace plátce jste povinen prokázat splnění podmínek pro zrušení registrace podle § 106b zákona
o dani z přidané hodnoty. Slovy „ano“ nebo „ne“ se dále vyjádříte, zda se po zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty chcete stát
identifikovanou osobou (§ 106d odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty). Pokud ne, jste povinen prokázat splnění podmínek pro zrušení
registrace také podle § 107a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.
Při rušení registrace podle § 106b odst. 1 nebo odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty vyplňte údaje o obratu do příslušné kolonky. V případě
kladného vyřízení žádosti bude registrace zrušena dnem oznámení rozhodnutí o zrušení registrace.
07-08 Křížkem vyberte, zda chcete telefon nebo email zrušit (uveďte rušený údaj) nebo nahlásit nový (uveďte nový údaj). Při záměně starého údaje za nový
vyplňte oba.
09 Křížkem vyberte, zda hlásíte rušení oprávnění podnikání nebo nové oprávnění k podnikání. Políčka vyplňte v souladu se zápisem do obchodního
rejstříku nebo jiné zákonem určené evidence.
11 Vyplňte slovně předmět podnikání – činnosti, kterým se převážně zabýváte.
12 Křížkem vyberte, zda hlásíte zrušení nebo nový účet u poskytovatele platebních služeb. V obou případech vyplňte požadované položky. V položce typ
ID banky vyplňte typ identifikace banky, tj. např. BIC, FW, SC. Pro účely daně z přidané hodnoty uveďte kromě změny účtů evidovaných správcem
daně také případné změny v jejich zveřejňování (§ 96 zákona o dani z přidané hodnoty). Podle § 96 zákona o dani z přidané hodnoty je osoba povinná
k dani (plátce) povinna uvést čísla všech svých účtů pro ekonomickou činnost a je oprávněna určit, zda budou tato čísla účtů zveřejněna. Příjemce
plnění ručí za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění, pokud je úhrada provedena na jiný než zveřejněný účet (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o dani
z přidané hodnoty).
13 Křížkem vyberte, zda hlásíte zrušení nebo změnu zákonného zástupce. V obou případech vyplňte požadované položky. Zákonným zástupcem se
rozumí např. zástupce podle § 26 a 27 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rodič nezletilého dítěte podle zákona
č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
14 Křížkem vyberte, zda hlásíte zrušení nebo změnu adresy pro doručování. V obou případech vyplňte požadované položky. Adresou pro doručování se
rozumí adresa pro doručování v daňových řízeních ve smyslu § 44 odst. 3 a § 45 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „daňový řád“).
15 Vyplňte počet odštěpných závodů ve smyslu § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní
zákoník“), vyplňte počet provozoven (kromě té, kterou máte evidovánu jako místo podnikání) ve smyslu § 7 odst. 3 obchodního zákoníku a § 17 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a vyplňte počet plátcových pokladen zaregistrovaných u všech místně
příslušných správců daně.
16 Křížkem vyberte, zda chcete oznámit změny u plátcovy pokladny či odštěpného závodu a provozovny a podle toho vyplňte DIČ plátcovy pokladny
či IČ odštěpného závodu nebo provozovny.
Pokud chcete zrušit registraci plátcovy pokladny k některé dani, napište „ano“ u těch daní, jejichž registraci chcete prostřednictvím tohoto formuláře
zrušit, a uveďte den, kdy plátcova pokladna přestala splňovat podmínky pro registraci. Vyjádření „ne“ napište u daně, jejíž registraci zrušit nechcete.
Pokud chcete změnit označení plátcovy pokladny či odštěpného závodu nebo provozovny, vyplňte nové označení, v opačném případě nechte pole
prázdné. Změnu adresy nejste povinni oznamovat u provozoven. Při oznámení zrušení nebo nového telefonu nebo emailu postupujte obdobně jako
v bodech 07–08. Křížkem vyberte, zda hlásíte zrušení nebo změnu bankovního účtu plátcovy pokladny, v obou případech vyplňte požadovanou položku.
Pokud chcete změnit osobu pověřenou jednat za plátcovu pokladnu v daňových záležitostech, vyplňte novou pověřenou osobu, v opačném případě
nechte pole prázdné.
17 Vyplní pouze osoby, které nemají v tuzemsku trvalý pobyt, sídlo, místo podnikání ani provozovnu a chtějí nahlásit změnu názvu a právní formy, jména
a příjmení nebo adresy sídla, místa podnikání nebo místa pobytu.
18 Uveďte změny registrací k dani z přidané hodnoty v jiných členských státech (daňové identifikační číslo, zda jde o novou registraci nebo zrušení
registrace dříve nahlášené, a datum nové registrace nebo datum zrušení registrace).
19 Křížkem vyberte, zda do sdružení vstupujete nebo z něj vystupujete. Uveďte daňové identifikační číslo plátce, který vede daňovou evidenci za sdružení.
V případě vstupu do sdružení podle smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy, nebo vystoupení ze sdružení přiložte příslušnou smlouvu nebo
jiné dokumenty.
ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ
Údaje o zástupci: tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je formulář k oznámení změn zpracováván a podáván zástupcem za daňový subjekt.
Kód zástupce: bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců
1 – zákonný zástupce;
2 – ustanovený zástupce;
3 – společný zástupce, smluvní zástupce;
4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba;
4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;
4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby: bude vyplněno datum narození zástupce – fyzické osoby, nebo
evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby – zástupce daňového subjektu.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel,
pověřený pracovník apod.): tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je formulář k oznámení změn podáván právnickou osobou, včetně
případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává formulář k oznámení změn.
Vlastnoruční podpis daňového subjektu/Osoby oprávněné k podpisu: formulář k oznámení změn bude opatřen vlastnoručním podpisem přímo daňovým
subjektem – fyzickou osobou podávající formulář k oznámení změn, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat formulář k oznámení změn za daňový
subjekt - právnickou osobu a v případě zastoupení daňového subjektu zmocněnou fyzickou osobou (včetně daňového poradce), nebo fyzickou osobou
oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu (včetně právnické osoby vykonávající daňové poradenství).
Všechny údaje, na něž jste neměli dostatek místa na formuláři, a všechny další údaje, které považujete za závažné, uveďte prosím na zvláštní příloze.
U jednotlivých informací uveďte číslo položky původního formuláře, ke které se vztahují.
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