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R0zH0DNUTÍ
o registraci

Shora uvedený správce daně podle Ust. s 129 odst. 4 a ust. 5130 zákonač'' 280/'20-09 Sb., 
- 
daňový řád 

' 
ve znění pozděj ších předpisů taár"-;"." 

'' "
daňový řád'' ) Vás reg1strUje s ÚčinnostÍ ód oznámení tohoto rozňodnutía je Vám přiděleno toto daňové identifikační číslo:

Pod1e ust. 9 94 odst. 18 zákona Č. 235/2oo4 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve'znění pozdějších předpisů jste p1átcem daně z přidané
hodnoty s účinností od 22.08 ' 2011.

Daňové identifikační čís1o jste povinen uvádět ve všech případech, kterése týkají daně, ke které jste pod tíínto daňovým identifikačnÍm číitemregistrován, při styku se správcem daně a v případech stanovených
zákonem (ust. 5 130 odst. 2 daňového řádu), Při'všech ptatbáih,
pouka_zovaných 5práVci daně, použ1jte jako varíabilní symbol kmónovou
east DIc (tj. čís1o za kódem CZ).

Veškeré změny údajů, které jste povinen uvádět při registraci, a to
včetně zániku Vaší daňové povinnosti u některé z daní] jste póvÍnen
oznámit shora uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne,-kdy nastaiy,popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou_1i pro to oáný oůvoay'iust.
5 L27 a ust. 5 128 daňového řádu).

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve 1hůtě 30
dnů- ode dne jeho doručení. 0dvo1ání- se podává u správce aana, 1erróžrozhodnutí je odvo1áním napadeno. Podané odvo1ání nemá nr]kl e.]ni' í,ěi(ust. E 109 daňového řád u )

napadeno. Podané odvo1ání nemá odk1adný Účinek
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