Finančníúřad pro Ztínský kraj

třída Tomáše Bati
761

86

ZLÍN

21

Územní pracoviště ve Vsetíně
Smetanova 1110
755 01 VSETÍN
čj,,
2007567/1,9/33l2-oo51o-803335
Vyřizuje: Křenková Jaroslava

Oddělení regist rační
571 495 3l2

Telefon:

ve vsetíně
dne

Elektronicky podepsáno
31. 10. 2019
Ing. Micha1 Holík
vedoucí oddělení

č. dveří: 113

Daňový subjekt

DIC: CZ86L2046322

Aleš Sklář

HALENKOV 555

756

03

HALENKOV

ROzHODNUTI

o registraci k dani z přidané hodnoty
Shora uvedený správce daně Vás podle ust. § 129 odst. 1 zákona
číslo280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád" ) , t,ld základě přihrášky k registraci k dani z přidané
hodnoty

registruje jako ptátce daně z přidané hodnoty.

Vaše daňové identifikačníčísloDIČ pro tento účelje: CZ86I-2O46322.

Podle ustanovení § 6f odst, ]_ zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen "zákon o dani z přídané
hodnoty"), jste plátcem daně z přidané hodnoty ode dne následujícího
po dni oznámení tohoto rozhodnutí.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se můžepříjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě
do 30 dnŮ ode dne jeho doručení.Odvotání je nepřípustné, směřuj.e-ti
jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně,
jehož rozhodnuJí je odvotáním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný
účinek(§ rOg daňového řádu),
Upozornění:

vašímzdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (§ 99 zákona o dani
z přidané hodnoty). Případnou změnu zdaňovacího období upravuje
ustanovení § 99a zákona o dani z přidané hodnoty.
daně z přidané hodnoty a identifikované osoby j sou v situacích
podte č1. 7 nařízeníEvropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004
ze dne 31. března 2004 o statistice Společenstvíobchodu se zbožímmezi
členskými státy a o zrušenínařízení Rady (EHS) č. 3330/91, povinni
podle tohoto nařízenía podle § 57 až § 60 zákona č. 242/2016 Sb., celní
zákon, plnit povinnosti vyplývajícíz těchto právních předpísů
(předávání výkazŮ pro Intrastat o odeslaném nebo přijatém zbožícelnímu
úřadu v situacích stanovených výše uvedenými předpisy a nařízením vtády
č. 244/2oL6 Sb. ).
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S účinnostíod ],. ]-. 2016 vzniká plátcům daně nová povinnost podávat
tzv. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ,tj. nový druh daňového tvrzení obsahující
vybrané údaje o plněních, které ptátce vykazuje ve svém daňovém přiznání
(§ ].01c a násl. zákona o dani z přidané hodnoty)
Kontrotní htášení lze podat pouze elektronicky ve formátu a struktuře
zveřejněné správcem daně
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