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Pod.le s 33 odst. II,I2 a 15 zákona č.331/1992 Sb., o SpráVě daní
a poplatků, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,|zákort o správě
daní''), jste zaregíst,rován s účinností od 23.02.1-998 a s účinnost.í
od 21.03.2006 jste přeregistrován u shora uvedeného správce daně

a ie Vám rrřiděleno t.oto daňové ident'ifikační číslo:

DTč: Cz690329992o

Podle s 5 odst.3 zákona č.588/1992 sb., o dani z přidané hodnoty,
Ve znéni pozdějších předpisů, a podle s 111 bodu 3 zákona
č.235/2oo4 sb., o dani z přidané hodnot'y, Ve znéni pozdějších předpisů

j ste
plátcem daně z přicané hodnoty

s účinností od 01..01. ]-999

odůvodnění:
Na základ.ě zákona č.+++/zoos Sb.,kt.erým se mění zákon č.53I/I990 sb.,

doš1o ke změně územní působnosti Vašeho předchozlho správce daně a Vaše
míql-ní nříclrr{n6g| pŤecházi dnem 21.03.2006 na FU v Horšovském Týně.

Daňové identifikační čís1o musíte uvádět ve všech případech komunikace
se správcem daně a v dalších případech, pokud tak st'anoví zvláštní zákon
(s 33 odst.11 zákona o správě daní). Při všech platbách, poukazovaných
správci daně, použíjte jako variabilní symbol kmenovou část DTC
(tj. číslo za kódem CZ) .

Veškeré změny údajů, týkající se Vaší registrace, jste povínen oznámit
shora uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (s 33 odst..7
zákona o správě daní).

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvoIat do
nás.l er]rrie no iehn r1rrrttření ní semně nebo ústněrrquruuuJv I1v , I/4eer!

uvedeného správce daně. odvolání nemá odkladný
o správě daní ).
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