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ROZHODNUTÍ

o registraci k dani z přidané hodnoty
odst, 3 ._ zákona
Shora uvedený správce daně Vás podle 9:l , § ],29
jen
i.-záglžgóó š6,, oinovy řáJ, ve zněirí pozdějších předpisů (dále
"daňový řád"), z moci úřední
registruje jako plátce daně z přidané hodnoty,

VašedaňovéidentifikačníčísloDIČprotentoúčelje:cz2554660L,
Podle ust. § ].06e odst, 5 zákona č. 235/2oo4 sb,, o dani .zz přidané
dani přidané
táárótv,-""-rnĚňi poraěisiin pi"opirt.(dáte jen "zákon o01,0]"2020,

[ÓJiióiiil,-jiie

pratcem áaně

z'

přidané hodnoty ode dne

0důvodnění:
-k"

skutečnosti, že došlo ke ziušen_í registrace skupiny
Úiňi"áé,
ráoistrované podte ust. § 95a zákona o dani z přidane hodnoty ode_one
c,,)

,
o1:o1.2o1o pod DIČ: cz699oo1960 a zrušenérozhodnutlm
jste.
byli,čtenem,
)otáztottstli03_00510_705288 ke dni 31,12.2o19, 1!ž
po dni, kdy
nášleduiícího
dne
ode
hodnoty
iste oiát.". daně . ňiioane
tzn. ode dne uvedeného ve výroku
t;i; ,i;;il;",pr"il.ru-uýt-piát.", dan8,
tóhoto rbzhodirutí ( § ]-Ó6e'odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty),

Poučení

Proti

tomuto rozhodnutí se

můžepříjemce rozhodnutí odvotat ve thŮtě

áoruřáni. odvolání je nepřípustné, :rnŤi"i_":}i
proti odůvodněnírozhodnutí. odvolání
:" .pog9u,i " i!iá"!!,_l1l!:.
íenái iornoanutí je odvoláním napadeno. podané odvolání nema odktaony

ao

ió

jěnóm

Onn ode dne ;eno

účinek(§ 109 daňového řádu),

uoozornění

ÚiŠirrr iOárour.i. obdobím je kalendářní měsíc (§
změnu zdaňovacího
z ořidané hodnoty) . Přípaánoupřidané
hodnoty,
z
rrstanovení § 99a zákona o dani

99 zákona o dani
období upravuj e

st

K čj. : 2140310/19/3303-00510-705288

rana
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přidané hodnoty a identifikované osoby j999. y ,i!y9:i:h
z-nárii"ni
Evropikého parlamentu a Rady (ES) č, _6.38/2004
pJiiě-ti, i
mezi
ze dne 31. března 2004 o státistice,Společenství obchodu se zbožím
povinni
(EHS)
3330,/91,.
č.
Rady
Ei"ňiŘyri ,iatv a o zrušenínařízení
č. 242/2oL6 Sb,, celní
ň;i; s iz 91 § 60z.zákona
Ňi; i;ň"i;-nárizeni
"
těchto
zákon, plnit pouinnorIi--uvórýuuii.i
".pl"9yní,!,,pi:9!}:ů
(předáváni výkazŮ pro Intrastat o odestaném nebo.přijatem
1,99:]..:",il}T,
vlády
a nařízením
předpisy
Ůřaau v situácích stanovených výše uvedenými
č. 244/20L6 sb.).

Plátci

daně

S účinnostíod 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně nová povinnost. podávat
druh daňového tvrzeni obsahu]rc'
i.u, K6NTR6LNí HLÁšENí,tj. nový
;iů;."a-iiá;j; ó piňcni.ň, riáré prátce_vykazuje ve svém daňovém přiznání
('S rOrc a násl. zákona o dani z přidané hodnoty)
xóni.órni hlášenítze-póaai polze etektronicky ve formátu a struktuře
zve řej něné správcem daně.
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Tng. Karel Hošek
vedoucí oddělení

