Finančníúřad v Chrudími
Pardubická 275
537 59

V Chrudimi
dne

CHRUDIM

čj. :
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:

2l- .07 .2OOa

92253/oa/zlggoo/L:-77
Bendová Miroslava
469 658 356
469 659 398

Daňorý subjekt:

Novotný - Chlazení, s.r.o.
U Cukrovaru 792
538 21 sLATTŇamy

osvĚpčENÍ

o registrací

Pod1e s 33 odst. ]-2 a L3 zákona é.337/L992 Sb., o správě daní
poplatků,
ve znění pozdějŤí"r' předpisii (dále já"-''zát<on o správě
1
jste u shora uveaeáérro sirav'óe-áane
daníu),
účinností
od 26.10.1998 a je vám přiděleno-toto aaňové""'éjí=ti"rra"
iaeňtiiiřační= čís1o:

DIč: cz25295276

Současně se ukončuje platnost osvědčenío reqistraci
čj. 34745/07/233góo/ttll ze dne 13.03 .žóú.
Pod1e S 5 odst.3 zákona é.588/1992 sb., o dani z přidané hodnoty,
ve_znění pozdějších předpisů, a poaíe
s 111 bodu 3 zákona
č'235/2oo4 Sb., o dani- přia"ne r.oánólý, ve
znéni pozdějších předpísů
"
j ste
plátcem daně z přídané hodrroty
s účinnostíod o]..t2.1998
odůvodnění:
Dne ]-L'07.2008 došlo ke změně adresy síd1a Vašíspoleěností.
jst9 nesplnili svoji zákonnou povinnosi-poare s 33 odst. 7 Protože
zákona o
správě dairí oznámiL správci aaire tuto
do-patná"ii
ar-,.ri ode dne, kdy
nastala, provedl sprářce daně tuto změnu
"*t.ru
na zákiadě ustanovení s 33
odst. 15 zákona o šprávě daní z úředni-povínnosti.
Daňové identífikačníčíslo musíte uvádět ve všech případech
komunikace
se správcem daně a v dalšíchpřípadech, pokud tak stánoví zvláštní
zákon
(s 33 odst.12 zákona.o správ'ě dili'. prí- všech pí"irá"r., poukazovaných
daně,
j
j ako variabilní
!P1áv91
' -qoužicŽ)!".
(tj. číslo za kóáem
=yno"i---ř*J.ro.ror, část DIč

Veškeré1měnr7 údajů,týkající se Vaší regj-strace, jste povínen oznámit
shora uvedenému spřávcí-aaáě do rs dnú ode dne, kdy nastaly (S 33 odst.7
zákona o správě dání).
Proti tomut'o rozhodnutí se můžete
do 30 dnů ode dne, který
následuje po .jeho doručení, písemneodvolat
ňeĚo
ústně
protokolu u shorá
uvedeného-správce daně. odvolání nemá odkladný do
(s 48 zákona
účinek
o správě daní ).

k

Ing. Alena Cahová
vedoucí oddě1ení registračního

a evidence daní

