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Shora uvedený správce daně rozhodl podte 5129 odst. 1a 5130 zákona
č. 28o /2oo9 Sb', daňový řád, ve znění pozděj šíchpředpisů (dáte jen
''daňový řád'') tak, že daňový subjekt Projektové s' r.o., Jeremenkova
).027/10, PRAHA 4 - BRANIK 147 OO PRAHA 47
regist

ru j e
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příjmů jakožto poplat'níka daně z příjmů s Účinností ke dni
oznámení tohoto roZhodnutí
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Daňové ident:-fikační čísto;e daňový subjekt povinen uvádět ve všech
případech, které se týkají daně, ke které byl pod tímto daňovým
identifikačnímčís1emregistrován, při styku se správcem daně a dále
v případech stanovených zákonem (ust. $ 130 odst. 2 daňového řádu). Při
všech p1atbách poukazovaných správci daně se použije jako variabilní
symbol kmenová část D]Č (tj. čís1oza kódem CZ).

Údajů, které je daňový subjekt povinen uvádět přr registraci, a to
včetně zániku jeho daňové povinnost1 u některé z daní, je povinen
oznámlt shora uvedenému správcí daně do 15 dnů ode dne, kdy nasta1y,
popřípadě požádat o zrušeníregistrace, jsou-ti pro to dány důvody (ust.
5 i27 daňového řádu)' PoVinnost oZnamoVat změny se netýká údajů,ke
kterým má správce daně automatizo'vaný přístup. seZnam těchto údajůje
zveřó1něn na úřední desce výše uvedeného správce daně a způsobem
umožňújícímdá1kový přístup (ust. 5 127 odst. 4 daňového řádu).
Změny

Nevznikne-li daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost
k dani, ke které je regrstrován,'je povinen sděl1t tuto skutečnost výše
uvedenému správci daně ve 1hůtě pro podání daňového přiznání nebo
vyúčtování(ust. S 136 odst ' 5 daňového řádu).
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Poučení;

Proti tomuto rozhodnutí se můžepříjemce rozhodnutí odvolat ve 1hůtě 30
dnů ode dne jeho doručení.Odvo1ání je nepřípustné, směřuje-1i pouze
proti odůvodnění rozhodnutí' Odvotání se podáVá u toho správce daně,
jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvotání
á odktadný
109 daňového řádu )
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