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Daňový subj ekt:
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Velkomoravská 3243/35
HODONÍN

695

01

HODONÍN 1

Čístospísu:

16515

/2aL4

ROzHODNuTI
o registraci

Shora uvedený správce daně rozhodl podle § 129 odst. 1 a § 130 zákona
č. 28012009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dáte jen
"daňový řád") tak, že daňový subjekt CAESAR OFFICE s.r.o., Velkomoravská
3243/35, HODONÍN 695 01 HODONÍN 1

regist ruj

- k dani z

e

přílmŮ jakožto poplatníka daně

oznámení tohoto rozhodnutí

z příjmůs tičinnostíke dni

a přidětuje
daňovérnu subjektu

následující daňové identífikačníčístoD]Č: CZ03506517

Daňové identifikačníčístoje daňový subjekt povinen uvádět ve všech
případech, které se týkají daně, ke které byl pod tímto daňovým
identifikačním čístemregistrován, při styku se správcem daně a dále
v případech stanovených zákonem (ust. § 13O odst. 2 daňového řádu). při
vŠech platbách poukazovaných správcí daně se použíjejako variabitní
syrnlrol kmenová část DIČ (tj. čísloza kódem CZ).

ÚdajŮ, které je daňový subjekt povinen uvádět při registraci, a to
včetně zániku jeho daňové povinností u některé z daní, je povínen
oznámi,L shora uvedenému správci daně do 15 dnŮ ode dne, kdy nastaly,
popřípadě požádat o zrušeníregistrace, jsou-ti pro to dány dŮvody (ust.
§ 127 daňového řádu). Povinnost oznamovat změny se netýká údajů,ke
kterým má správce daně automatizovaný přístup. Seznam těchto údajůje
zveřejněn na rlřední desce výše uvedeného správce daně a způsobem
umožňujícímdálkový přístup (ust. § I27 odst, 4 daňového řádu),
Změrry

Nevznikne-ti daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost
k dani, ke které je registrován, je povinen sdělit tuto skutečnost výše
uvedenému správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo
vyúčtování(ust. § 1-36 odst. 5 daňového řádu),

čj ., 3904905/I4l3CI10-05801-706952
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Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mŮže příjemce rozhodnutí odvotat ve lhůtě 3CI
doručení.0dvolbní'je nepřípustné, směřuje-lí pouze
proti odŮvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u toho spiávc" baně,
jehoŽ rozhodnutí je odvol,áním napadeno. Podané odvolání nemá odktadný
účinek(ust. § 1.Q9 daňového řádu).
,/)
dnŮ ode.9n* jeho

,. ii],',l
,, i:, t,,\t)

, '\
;,\
l. Qt,i§fi,,,;,,1 .'.:l
,r',_;j'

,.,,,.,i..,,,,,,,1

':,1,]l

\,|'ú{ed:,1{]hg
\r"i,:, ;uriĚ,ká
,.5'-,i

\ i,,

,i(,-,u'

_

il

I:,:,
:]

,/

// /.l
/ /"/ /J

Ing.Jiří

Peš1

vedoucí óooětení regist račního

