
Finanční úřad ve Veselí nad Moravou
Tyréova 7L2
698 01 VESELI NAD MORAVOU
čj.' 51113 /og/sl19007O'7163
Vyřrzu1e: Machalová Lenka
Telefon: 51B 399 313 línka: 313
Fax: 51B 399 39B č.dveří: 014
Pracoviště: Veselí nad Moravou

osvĚočENÍ
o regístraci

Podle s 33 odst. 12 a 13 zákona č.331/L992 Sb., o správě
a poplatků, ve znéní pozdějších přeJpísů (dále jen "zákort
dahí]'), jsLe u shora úvedeného správce daně zaregístrován
od' 24.]-]-.2oo3 a je Vám přiděleno toto daňové identif ikační

Daňový subjekt:

Pavel Konečný
Hutník 1422
698 o1 VESELÍ NAD MORAVOU

Ve Veselí nad Moravo
dne 15. 10.2009

daní
o správě
s účinností
čís1o:

DIč : cz'l4o8l7 4246

Současně se ukončuje p}atnosL osvědčení o registraci
čj " 63OL'7 /ozlz119O0/28LI ze dne 24 "I1.2003 '

odůvodnění:
Dne 21.04.2006 došlo ke změně Vaší adresy. Protože jste nesplní1 svoji
zákonnou povínnost podle s 33 od'st. 7 zákona o správě daní oznámít
správci dáně tuto změnu do patnácti dnů ode dne, kdy nastala, provedl
správce daně tuto změnu na základě ustanovení s 33 odst. 15 zákona o
správě daní z úřední povinnosti.

Daňové identifikační číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace
Se správcem daně a v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní zákon
(s 33 odst.12 zákona o správě daní). Pří všech platbách, poukazovaných
správci daně, pouŽí j te j ako variabílní syrrJco1 kmenovoú část DTč
(tj' číslo za kódem CZ) "

Veškeré změny údajů, týkající se Vaší regisLrace, jste povinen oznámit
shora uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (s 33 odst.7
zákona o správě daní) .

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolaL do 30 dnů ode dne, který
násteduje po jeho doručení, pí-semrtě nebo ústně do proLokolu u shora
uvedenéňo sprářce daně. odvo.r.ání rLemá odk.i_adný účinek (s 48 zákona
o správě daní ) .

Otisk
úředního
razíLka
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