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c;í so Vaší re9istraCe, jste povinen oznámi
do 15 dnů ode dne, kdy nasta1y ($ 33 odst '
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osVĚDčENÍ
r: regi st raci

Podle s 33 oclst. 11 a 12 Zákona Č'337/1992 Sb., o správě darrí
a popiatků, Ve Znění pozdějších přecjpisů (dále jen ..zákon o správě
daní.'), jste u shora uvedeného správce daně zaregistro.ván s účinností
od.1 si'05'1993 pOd tímtcl daňovým identifikačnjm Číslem:

Současně se ukonču je p.iatnost ív"očení o regi st raci
Č j , 97 -900:3/93 Ie dne .] 9. CI5 " 1 s]$3.

Podle s l oclst,i3 a pod1e $ 3o zákona č.588/1992 sb', O cJani Z pridané
hcdnoty, Ve znéní pozdě jších předpisů, a pocj1e s 111 boclu 3 zákonač' 235i2a04' Sb., o dani v pridarlé hcrdflot5z, V€ znění pozclě3šíclr předpisů

I $t e
plátcem daně r přidané hodrr<rtys Úči nnost - .7l:1 CI4""02.19l?3 s měsíčním z,Jaňovacírl obdo|:ím

Daňclv,é i cient if i i^.."rční č íslo musíte uvádět Ve všech případoch komuni kace$e sprálzcern daně a V dalšjch případech poktlcJ tak stanovi zvláštní zákort($ 33 <rcst.1'1 zákotra o správě c]ani ). Př'i všech p1aibách, FoUkazovanýchsprávc,i darlě, PouŽi jte jal<o va,riab.j lníhr: symbo1u část tohoto číslaza. kc',ds1il CZ.

ýeškeie rr.rrěrt)' ťjcJaijů,
srCl^a u\'ecjenérilu správc
Ža|^(or.ia O spráVě darrí).

týka j í
i claně

Prot.i t'ornr;tr: t,c'z:l.torjnu1:í se rnůŽete Odvolat do 30 <jrrů ode i1ne, Kterýttásleldit;e F.:l Je|ro doruČorrí, Físemr.rě nebo ústně do protokolu u shoravir.'ciJ*i.ti:hr: spr'í'iv'ce' cJaně. r]tJvo]ání nemá' OCjkladný účjnek ($ 48 zákonac s1lt^ávě cjat"r í ) '
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