Financní úrad v Pardubicích
Hronovická ul. 2700
531 15 PARDUBICE I
Cj.:
209049/09/248900605208
Vyrizuje: Málková Veronika
Telefon: 466 033 111
linka:
350
Fax:
466 657 311
c.dverí: 305

V Pardubicích
dne

Signature Not Verified
17. 12. 2009
Beranová Ilona
pracovník správce daně
(v zastoupení)

Danový subjekt:
Emporio exclusive s.r.o.
Smilova 386
PARDUBICE I - ZELENÉ PREDMESTÍ
530 02 PARDUBICE 2
O S V E D C E N Í
o registraci
Podle § 33 odst. 12 a 13 zákona c.337/1992 Sb., o správe daní
a poplatku, ve znení pozdejsích predpisu (dále jen "zákon o správe
daní"), jste u shora uvedeného správce dane zaregistrován s úcinností
od 26.08.2009 a je Vám prideleno toto danové identifikacní císlo:
DIC:

CZ28769210

Soucasne se ukoncuje platnost Osvedcení o registraci
cj. 171484/09/248900605208 ze dne 07.09.2009.
Podle § 94 odst. 15 zákona c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty,
ve znení pozdejsích predpisu jste
plátcem dane z pridané hodnoty
s úcinností od 09.09.2009
Oduvodnení:
Dne 19.11.2009 doslo k zápisu zmeny Vaseho sídla do obchodního
rejstríku. Protoze jste nesplnil svoji zákonnou povinnost podle § 33
odst. 7 zákona o správe daní oznámit správci dane tuto zmenu do patnácti
dnu ode dne, kdy nastala, provedl správce dane tuto zmenu na základe
ustanovení § 33 odst. 15 zákona o správe daní z úrední povinnosti.
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).
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 ).
Bc. Marie Beranová
Otisk
vedoucí oddelení registracního
úredního
a evidence daní
razítka
Ilona Beranová
pracovník správce dane

