
Finanční úřad Brno-venkov
Příkop 8
604 24 BRNO-STŘED
Čj .: 122552/04/293901/5269
Vyřizuje: Kazlepková Bronislava
Telefon: 545 125 353 linka: 353
Fax: 545125 398 č.dveří: 205

V Brně
dne 28.06.2004

Daňový subjekt:

INSTASTAV HELÁN, s.r.o.
U rybníka 18
664 41 TROUBSKO

o S vĚn 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 u shora uvedeného správce daně zaregistrován s účinností
od 20.02.2001 a je Vám přiděleno toto daňové identifikační číslo:

nIč: CZ26238152

Současně se ukončuje platnost Osvědčení o registraci
čj. 32830/01/293900/5269 ze dne 20.02.2001.

Podle § 5 odst.3 a podle § 36 zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znenl 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 19.02.2001 s měsíčním zdaňovacím obdobím

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 variabilního sYmbolu část tohoto čísla
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,
následuje po jeho doručení, písemně nebo ústně do protokolu u
uvedeného správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 48
o správě daní ).
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Hana P n č o c h á ř o v á
vedoucí referátu registrace DS

registračního oddělení

Vzor AO: 4


