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Daňový subjekt:

Libor Čet lnský
LHOTKA 85
739 4,7 KOZLOVTCE

osvĚnčENÍ
o regi§t,raci

Podle § 33 odst LL,12 a 15 zákona č.331/L992 sb., o
a poplátků, ve znění pozcějších předpisů_ (dále jen ll

da-níi') , jste zaregistrován s účínností od 28,07,2004
od 2t.02.2005 jstó přeregistrován u shora rrvedeného

a re vám priaareňo toto daňové iclentifikační

správě daní
zákon o správě
a s účinností

správce daně
číslo:

c7"65 0 6]_7 034]_

Podle § 95 odst
ve znění pozděj

--+,

vzOY Ao: 7e}:

,7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ších předpisů jst,e

ptátcem daně z přidané hodrroty
s účinnosLí od 0]-.08.2004

odůvodnění:
Na základě zákona č. 444/20a5 sb,, kterým se mění zákon Č. 53T/1990 Sb.,
o územníctr finantních orgánech, ve znění pozdějŠÍch PředPisŮ, a někieré
další zákony, x|.ry* došío ke změně územní působnosti VaŠeho dosawadního

=piá".. o-r8, j=t" shora uvedeným dnem přeregistrován u shora uvedeného
správce daně,

Daňové id,ent.if ikační čís1o musíte uvádět ve všeclr případech komuirikac-'t:

se správcern daně a v dalších případech,..pokud tak stanoví zvlášrní zákon
(§ 33 odst.t1 zákona o správě dání). Při všech platbách, Poukazovaných

=ňrái"i daně, použijte jako variabi]ní symbol kmenovou ČásL DTC

(tj čís]_o za kódem cz) .

Veškeré změny údajů, Lýkající se Vaší registrace, jste povinen oznámrt
shora uvedeném,, "pia...i'aaně 

do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (§ 33 odst"7
zákona o správě daní) .

Proti tomut,o rozhodnutí se můžete odvolat. do 30 dnů ode dne, který
následuje po lárr" doručení, písemně nebo ústně do protokolu u shora

"r"á""eno Lprai,". daně. odvolání nemá odktadný ÚČinek (§ 48 zákona
o správě daní \ --"7--:) ' ,(íLNí úĎ., ._-, _ //, /)
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o?!ái1n" (i'W § ""u",1:?"33Ěi.íi-:í}T:Iíu.*razíLka Xtň;Íý 
a evidence daní


