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R O Z HOD N U T Í
o registraci

Shora uvedený správce dane podle ust. § 129 odst. 4 a ust. § 130 zákona
C. 280/2009 Sb., danový rád ve znení pozdejších predpisG (dále jen
"danový rád") Vás registruje s útinností od oznámení tohoto rozhodnutí
a je Vám prideleno toto danové identifikacní cíSLO:

DIC: CZ29297133

Podle ust. § 94 odst. 18 zákona c. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znení pozdejších predpisG

jste plátcem dane z pridané hodnoty s úcinností od 94.11.2911

Danové identifikacní cíSLO jste povinen uvádet ve všech prípadech, které
se týkají dane, ke které jste pod tímto danovým identifikacním císlem
registrován, pri styku se správcem dane a v prípadech stanovených
zákonem (ust. § 130 odst. 2 danového rádu). Pri všech platbách,
poukazovaných správci dane, použijte jako variabilní symboL kmenovou
cást DIC (tj. cíSLO za kódem CZ).

Veškeré zmeny údajG, které jste povinen uvádet pri registraci, a to
vcetne zániku Vaší danové povinnosti u nekteré z daní, jste povinen
oznámit shora uvedenému správci dane do 15 dnG ode dne, kdy nastaly,
poprípade požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány dGvody (ust.
§ 127 a ust. § 128 danového rádu).

Poucení:

Proti tomuto rozhodnutí se mGže príjemce rozhodnutí odvolat ve lhGte 30
dnu ode dne jeho dorucení. Odvolání se podává u správce dane, jehož
rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný úcinek
(ust. § 109 danového rádu).
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