2o01/r-OV/1
Finanční úřad Ostrava III
Opavská 6177
708 13 PORUBA
Čj.:
72812/04/390900/7127
Vyřizuje: Vicherková Kateřina
Telefon:
596 905 321
linka:
321
Fax:
596 924 189
č.dveří: 322

V Ostravě-porubě
dne 03.05.2004

Daňový subjekt:
POKART spol. s r.o.
Josefa Skupy 1708
PORUBA
708 00 OSTRAVA 8
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S VĚD
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 01.09.1999, s účinností
od 21.04.2000 jste přeregistrován u shora uvedeného správce daně,
a je Vám přiděleno toto daňové identifikační číslo:
I

nIč:

J

CZ25574311

Současně se ukončuje platnost Osvědčení o registraci
čj. 25678/01/390900/6188 ze dne 22.02.2001.
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 20.09.1999
s měsíčním zdaňovacím obdobím
s účinností od 01.01.2001
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, který
následuje po jeho doručení,
písemně nebo ústně do protokolu u shora
uvedeného správce daně. Odvolání
nemá odkladný
účinek
(§ 48 zákona
o sprá~ě daní ).
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Katerlna VlC er h
ova,Dls.
zaměstnanec pro správu daní
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