V Pardubících
dne 30.08 .2007

Fínanční úřad v Pardubicích
Hronovícká ul . 2.700
531 15 PARDUBTCE I
(1i
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: Koubová Marta
Vyřizuje
linkaz
466 033 4]-2
Telefon:

c. overl_:

466 657 311

Fax:

4I2
5u5

Daňový subjekt:
s . r. o.
,JAAS Pardubice
l-38
Salavcova
PARDUBICE VTI - ROSICE
533 51 PARDUBICE 17

os v Ě o č e N Í
o registrací

Podle s 33 odst. 12 a 13 zákona é.337/1992 sb., o správě daní
(dále jen ',zákon o správě
předpisů
pozdějších
a poplatků, ve znění
s účinností
r]aní'') ' isť'e rr shora uvedeného správce daně zaregistrován
čís1o:
Loto daňové identifikační
od 1.]..10.2006 a je Vám přiděleno
tt

DIč:

Cz275o225L

osvědčení o registraci
Současně se ukončuje platnost
čj. 189679/06/248900/4I76 ze dne 11.10.2006.
zákona č. 235/2004 sb., o dani
Podle s 95 odst.7
Ve znění pozdějších předpisů jste
plátcem daně z přidané hodnoty
s účinností od 15.10 .2006

z přidané

hodnoty,

musíte uvádět ve všech případech komunikace
číslo
Daňové identifikační
zákon
pokud tak stanoví zvláštní
případech,
v
daIších
a
se správcem daně
poukazovaných
(s 33 odst.12
všech platbách,
zákona o správě daní). Při
DTc
jako
kmenovou část
symbol
použijte
variabilní
daně,
správcí
(tj. čís1o za kódem CZ) .
jste povinen oznámit'
se Vaší regj-strace,
Veškeré změny údajů, týkající
(s 33 odst.7
nastaly
kdy
ode
dne,
shora uvedenému správcí daně do ts dnů
zákona o správě daní).
kt.erý
do 30 dnů ode dne,
se můžete odvolat
Prot'i
tomuto rozhodnutí
jeho
protokolu
u
shora
písemně
do
po
nebo ústně
doručení,
následuje
(s
zákona
48
účínek
nemá odkladný
daně. odvo]-ání
uvedeného správce
o správě daní ).
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Koubová Marta
pracovník
správce

daně

