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

Územní pracoviště v, ve, pro

Daňové identifikační číslo skupiny
Otisk podacího razítka finančního úřadu

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ registrace skupiny
ŽÁDOST O VYSTOUPENÍ člena ze skupiny
podle § 106a zákona o dani z přidané hodnoty
01

Zastupující člen skupiny

		 l název a právní forma / jméno a příjmení
		 l	sídlo právnické / fyzické osoby nebo adresa místa
			pobytu fyzické osoby

02
Datum, ke kterému se žádá zrušení registrace skupiny
		
03

O zrušení registrace skupiny se žádá z důvodů

nesplnění zákonných podmínek

				

				
jiné
						
ano

04		 Existence dohody o vypořádání

				

				

příloha

ne

				
05
Člen skupiny, o jehož vystoupení se žádá
		 l název a právní forma / jméno a příjmení
		 l	sídlo právnické / fyzické osoby nebo adresa místa
pobytu fyzické osoby

06
Datum, ke kterému se žádá o jeho vystoupení ze skupiny
			
07		 Existence dohody o vypořádání

ano

				

				

ne
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

Poučení: Práva a povinnosti skupiny přecházejí na osoby, které jsou členy skupiny ke dni zrušení registrace skupiny, dnem jejího zrušení.
V případě vystoupení osoby dnem zrušení jejího členství ve skupině.
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
Datum

25 5127

Otisk razítka

MFin 5127 - vzor č. 4

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

pokyny
Při rušení registrace skupiny nebo vystoupení člena ze skupiny se postupuje podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a podle § 125 až 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu doplníte zbývající část oficiálního názvu svého místně příslušného
finančního úřadu (např. – hlavní město Prahu, – Jihočeský kraj, apod.). Bude-li subjekt vybraným subjektem podle § 11 odst. 2 zákona
č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Finanční správě České republiky"),
doplní údaj slovy Specializovanému finančnímu úřadu. V poli „Územní pracoviště v, ve, pro“ bude uvedeno sídlo územního pracoviště,
na němž je nebo bude umístěn spis daňového subjektu (§ 13 zákona o Finanční správě České republiky).
Zaškrtněte, zda se jedná o Žádost o zrušení registrace skupiny (vyplňte řádky 01 až 04) nebo o Žádost o vystoupení člena ze skupiny
(vyplňte řádky 01, 05 až 07).
01 Uvede se identifikace zastupujícího člena skupiny (§ 5b odst. 1 zákona o DPH)
– celý název včetně všech dodatků a právní forma u právnických osob nebo celé jméno a příjmení u fyzických osob,
– daňové identifikační číslo, pokud již bylo přiděleno,
– sídlo právnické nebo fyzické osoby, pokud fyzická osoba nemá sídlo, tak adresa místa pobytu.
02 Uveďte datum, ke kterému žádáte o zrušení registrace skupiny.
03 Zaškrtněte důvody, pro které žádáte o zrušení registrace skupiny.
04 Podle § 5c odst. 3 zákona o DPH přecházejí práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona skupině na osoby, které jsou členy
skupiny ke dni zrušení registrace skupiny, dnem jejího zrušení, a to v rozsahu, v jakém se vztahují k plněním uskutečněným nebo
přijatým jednotlivými členy skupiny. Nelze-li takto přechod práv a povinností stanovit, určí při zrušení registrace skupiny rozsah,
v jakém tato práva a povinnosti přecházejí, členové skupiny dohodou.
Přiložte dohodu o vypořádání, pokud existuje.
05 Uvede se identifikace vystupujícího člena skupiny
– celý název včetně všech dodatků a právní forma u právnických osob nebo celé jméno a příjmení u fyzických osob,
– sídlo právnické nebo fyzické osoby, pokud fyzická osoba nemá sídlo, tak adresa místa pobytu.
06 Uvede se datum, ke kterému skupina žádá o vystoupení člena.
Žádost o vystoupení člena, který přistoupil do skupiny podle § 95a odst. 4, může být podána nejdříve po uplynutí jednoho roku
od data, kdy se stal členem skupiny.
07 Podle § 5c odst. 4 zákona o DPH přecházejí práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona skupině na osobu, jejíž členství
ve skupině je zrušeno, dnem zrušení jejího členství, a to v rozsahu, v jakém se vztahují k plněním uskutečněným nebo přijatým
touto osobou. Nelze-li takto přechod práv a povinností stanovit, určí při zrušení členství této osoby rozsah, v jakém tato práva
a povinnosti přecházejí, skupina a člen skupiny, jehož členství je rušeno, dohodou.
Prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údajů podepisuje daňový subjekt, v případě, že má zákonného, ustanoveného nebo
zvoleného zástupce, podepisuje prohlášení tento zástupce. Pokyn k vyplňování údajů o zástupci je zveřejněn na webových stránkách
České daňové správy na adrese http://cds.mfcr.cz.

