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c.dverí: 120

Financní úrad pro Prahu 10
Petrohradská 1486/6
101 00 PRAHA 10
Cj.: 175984/04/010903/4839
Vyrizuje: Jozová Anna
Telefon: 267 271 241
Fax: 267 271 301

Danový subjekt:

CARGO IHL, s.r.o.
Na Hroude 936/16
PRAHA 10 - STRAŠNICE
100 00 PRAHA 10

Císlo spisu: 986/1999

o S VED C E N Í
o registraci

V Praze
dne 10.05.2004

:~" ) "

Podle § 33 odst. 11 a 12 zákona c.337/1992 Sb., o správe daní
a poplatku, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "zákon o správe
daní"), jste zaregistrován s úcinnosti od 06.06.1995, s úcinností
od 21.03.1999 jste preregistrován u shora uvedeného správce dane,

-a je Vám prideleno toto danové identifikacní císlo:

DIC: CZ61683817

Soucasne se ukoncuje platnost Osvedcení o registraci
cj. 66392/99/010901/4067 ze dne 22.03.1999.

Podle § 5 odst.3 a
hodnoty, ve znení
c. 235/2004 Sb., o

s mesícním

podle § 36 zákona c.588/1992 Sb., o dani z pridané
pozdejších predpisu, a podle § 111 bodu 3 zákona
dani z pridané hodnoty, ve znení pozdejších predpisu

jste
plátcem dane z pridané hodnoty

s úcinností od 01.07.1995
zdanovacím obdobím s úcinností od 01.01.1997

Danové identifikacní císlo musíte uvádet ve všech prípadech komunikace
se správcem dane a v dalších prípadech pokud tak stanoví zvláštní zákon
(§ 33 odst.11 zákona o správe daní). pri všech platbách, poukazovaných
správci dane, použijte jako variabilního symbolu cást tohoto císla
za kódem CZ.

Veškeré zmeny údaju, týkající se Vaší registrace, jste povinen oznámit
shora uvedenému správci dane do 15 dnu ode dne, kdy nastaly (§ 33 odst.7
zákona o správe daní) .

Proti tomuto rozhodnutí se mužete odvolat do 30 dnu ode dne,
následuje po jeho dorucení, písemne nebo ústne do protokolu u
uvedeného správce dane. Odvolání nemá odkladný úcinek (§ 48
o správe daní ).
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