Financní úrad pro Prahu 8
Trojská 13a
182 00 PRAHA 8
Cj.:
240429/10/008901108856
Vyrizuje: Bártová Lenka
Telefon: 266 013 323
linka:
323
Fax:
266 013 139
c.dverí: 218

V Praze 8

Signature Not Verified
22. 09. 2010
Šubertová Alena
vedoucí registračního
oddělení a EDA

Danový subjekt:
TERMOLAB, spol. s r.o.
Taussigova 1170/5
PRAHA 8 - KOBYLISY
182 00 PRAHA 82
O S V E D C E N Í
o registraci
Podle § 33 odst. 12,13 a 16 zákona c.337/1992 Sb., o správe daní
a poplatku, ve znení pozdejsích predpisu (dále jen "zákon o správe
daní"), jste zaregistrován s úcinností od 11.12.1995 a s úcinností
od 21.09.2010 jste preregistrován u shora uvedeného správce dane
a je Vám prideleno toto danové identifikacní císlo:
DIC:

CZ64938425

Podle § 5 odst.3 zákona c.588/1992 Sb., o dani z pridané hodnoty,
ve znení pozdejsích predpisu, a podle § 111 bodu 3 zákona
c.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znení pozdejsích predpisu
jste
plátcem dane z pridané hodnoty
s úcinností od 23.04.1996
Oduvodnení:
Toto Osvedcení o registraci se vydává z úrední povinnosti podle
ustanovení § 33 odst. 15 zákona o správe daní jako dusledek Rozhodnutí o
omezení platnosti Osvedcení o registraci vydaného Financním úradem pro
Prahu 4, pod cj. 260762/10/004901108000 dne 06.08.2010.
Danové identifikacní císlo musíte uvádet ve vsech prípadech komunikace
se správcem dane a v dalsích prípadech, pokud tak stanoví zvlástní zákon
(§ 33 odst.12 zákona o správe daní). Pri vsech platbách, poukazovaných
správci dane, pouzijte jako variabilní symbol kmenovou cást DIC
(tj. císlo za kódem CZ).
Veskeré zmeny údaju, týkající se Vasí registrace, jste povinen oznámit
shora uvedenému správci dane do 15 dnu ode dne, kdy nastaly (§ 33 odst.7
zákona o správe daní).
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Proti tomuto rozhodnutí se muzete odvolat do 30 dnu ode dne, který
následuje po jeho dorucení, písemne nebo ústne do protokolu u shora
uvedeného správce dane. Odvolání nemá odkladný úcinek (§ 48 zákona
o správe daní ).
Otisk
úredního
razítka

Vzor AO: 7ex

Ing. Alena Subertová
vedoucí oddelení registracního
a evidence daní

