V Krnově
dne 23. 08. 2005

Finanční úřad v Krnove
Albrechtická 3 9 b 794 01 KRNOV
Čj. : 44693/05/359900/0663
Vyřizuje: Slavíčkova Jarmila
Telefon: 554 695 436
linka:
436
Fax:
554 695 300
č.dveří: 36
Daňový subjekt:
STOMIL CZ
s.r.o. ÚVALNO
3 55 793 91
ÚVALNO

O S V Ě D Č E N Í
o registraci
Podle § 33 odst. 11 a 12 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o správě daní"), jste zaregistrován s
účinností od 13.05.1996, s účinností od 21.02.2002 jste přeregistrován u shora
uvedeného správce daně, a je Vám přiděleno toto daňové identifikační číslo:
DIČ:

CZ25350871

Současně se ukončuje platnost Osvědčení o registraci čj.
30475/04/359900/0663 ze dne 03.05.2004.
Podle § 5 odst.3 a podle § 36 zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 111 bodu 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
jste
plátcem daně z přidané hodnoty
s účinností od 14.06.1996
s měsíčním zdaňovacím obdobím s účinností od 01.01.1997
Daňové identifikační číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace se správcem
daně a v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní zákon (§ 33 odst.11 zákona o
správě daní). Při
všech platbách, poukazovaných správci
daně,
použijte
jako
variabilní symbol kmenovou část DIČ (tj. číslo za kódem CZ).
Veškeré změny údajů, týkající se Vaší registrace, jste povinen oznámit shora
uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (§ 33 odst.7 zákona o správě
daní).
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů ode dne, který následuje po
jeho doručení, písemně nebo ústně do protokolu u shora uvedeného správce daně.
Odvolání nemá odkladný účinek (§ 48 zákona o správě daní ).

Růžena Hankusová vedoucí oddělení
registračního a evidence daní

Vzor

AO : 11

