
 

Dotazník k žiadosti  o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty 
(doplňujúce informácie  potrebné k posúdeniu žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH podľa    

§ 4 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov) 
 
 
1. Žiadosť o registráciu predkladá  

 Právnická osoba   

 
Názov, adresa sídla alebo 
prevádzkarne v tuzemsku 

 

 DIČ  

 Fyzická osoba   

 
Meno a priezvisko, adresa 
trvalého pobytu 

 

 DIČ  

 

2. Uveďte vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej máte sídlo (právnická osoba) alebo miesto podnikania 
(fyzická osoba) 

 (nehodiace sa prečiarknite) 
a)  vlastnícky vzťah  
b)  nájomný vzťah 
c) súhlas vlastníka nehnuteľnosti 
 

3. Uveďte  

a) druh tovaru, s ktorým budete v 
prevažnej miere obchodovať 

 

b) názov služby, ktorú budete v 
prevažnej miere poskytovať 

 

 
 
4. Predložte dokumenty potvrdzujúce oprávnenosť žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň 

z pridanej hodnoty, napr. : 
a) zmluvy, faktúry a iné doklady potvrdzujúce vykonávanie ekonomickej činnosti 
b) podnikateľský zámer 
c) iné doklady 

 
 
5. Uveďte predpokladaný dátum uskutočnenia prvého zdaniteľného obchodu 

(ak ste dosiaľ žiadne zdaniteľné obchody neuskutočnili)  

 
 
6. Uveďte predpokladaný obrat na obdobie  

 3 mesiacov  

 12 mesiacov  
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7. Územný rozsah plánovaných obchodov (nehodiace sa prečiarknite) 
a) tuzemsko 
b) členské štáty Európskej únie 
c) štáty mimo Európskej únie 

 
 

8. Uveďte hodnotu hmotného a nehmotného majetku v čase podania žiadosti o registráciu 
a) hmotný majetok   

b) nehmotný majetok   

c) poskytnutý úver   

 
 

9. Uveďte počet zamestnancov,  

a) ktorých zamestnávate v súčasnosti  

b) ktorých predpokladáte zamestnávať v budúcnosti  

 
 
10. Ste členom združenia bez právnej subjektivity, ktoré dosiaľ nie je registrované pre daň 

z pridanej hodnoty a žiadate o dobrovoľnú registráciu spolu s ostatnými členmi združenia?  
 
Áno/Nie (nehodiace sa prečiarknite) 
 
Ak áno, uveďte zoznam ostatných členov združenia 

  

  

  

 
       
11. Spôsob vedenia účtovníctva (nehodiace sa prečiarknite)   

a) interný  

b) externý - dodávateľskou firmou (uviesť obchodné meno, 
adresu sídla/miesto podnikania)  

 
 
 
 
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.  
 
 
Dátum  

 
Meno a priezvisko oprávnenej osoby  
 
Podpis oprávnenej osoby  
 


