
Finanční úřad v Náchodě
Tyršova 49 - g -02- 2005
547 0a NACHOD
Čj. , I55Ia/05/2439OO/2923
Vyřízuje: Hloušková Petra
Telefon: 49] 4aB 212 linka: 2I2
Fax: 49I 426 590 č.dveří: 104

Daňový subj ekt:

V Náchodě
dne 0B .02 .2005

PRISPED s. r. o.
Nahořany čp. 45
NAHORANY
549 o7 NAHoŘANY NAD METUJI

Podle S 33
a poplatků, ve
daní"), jste u
od 22.09.L999

osvĚDčENÍ
o registraci

odst. 11 a 12 zákona č.33'7 /7992 sb., o správě daní
znění pozdějších předpisů (dále jen ||zákon o správě
shora uvedeného správce daně zaregistrován s účinností

a je Vám přiděleno toto daňové identifikační čísfo:
DIC: C225927 230

Současně se ukončuj e platnost osvědčení o registraci
čj - 5657 6 / 04 / 249oa / 2923 ze dne 20 . 05 .2oo4 .

Pod1e s 5 odst.3 a pod]e S 36 zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle s 111 bodu 3 zákona
č. 235/2a04 sb', o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

j ste
plátcem daně z přídané hodnoty

s účínností od 15.11.1999
s měsíčním zdaňovacím obdobím s účinností od o]-.01.2oo5

Daňové identifikační číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace
se správcem daně a v dafších případech, pokud tak stanoví zvLáétni zákon
(s 33 odst.11 zákona o správě daní) . Při všech p1atbách, poukazovaných
správci daně, použijte jako varíabilního synbolu část tohoto čísfa
24 R().)a* \ :Z .

Veškeré změny údajů, týkající se Vaší registrace, jste povinen oznámit
shora uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (5 :: odst.z
zákona o správě daní) .

Protí tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů ode dne, který
nás1eduje po jeho doručení, písemně nebo ústně do protokofu u shora
uvedeného správce daně. odvolání nemá odkladný účínek (s +s zákona
o správě daní ).
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Petra H.tousKovT
správce reqis/ru


