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PRAHA 5 - SMÍCHOV
150 00 PRAHA 5

R O Z H O D N U T Í
o registraci k dani z přidané hodnoty
Shora uvedený
správce daně Vás podle ust. § 129 odst. 1 zákona
číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"), na základě přihlášky k registraci k dani z přidané
hodnoty
registruje jako plátce daně z přidané hodnoty.
Vaše daňové identifikační číslo DIČ pro tento účel je: CZ05323908.
Podle ustanovení § 6f odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané
hodnoty"), jste plátcem daně z přidané hodnoty ode dne následujícího
po dni oznámení tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě
do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li
jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně,
jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný
účinek (§ 109 daňového řádu).
Upozornění
Vaším zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (§ 99 zákona o dani
z přidané hodnoty). Případnou změnu
zdaňovacího období
upravuje
ustanovení § 99a zákona o dani z přidané hodnoty.
Plátci daně z přidané hodnoty a identifikované osoby jsou v situacích
podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004
ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi
členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, povinni
podle tohoto nařízení a podle § 57 až § 60 zákona č. 242/2016 Sb., celní
zákon,
plnit povinnosti vyplývající z těchto
právních
předpisů
(předávání výkazů pro Intrastat o odeslaném nebo přijatém zboží celnímu
úřadu v situacích stanovených výše uvedenými předpisy a nařízením vlády
č. 244/2016 Sb.).
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S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně nová povinnost podávat
tzv. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ, tj. nový druh daňového tvrzení obsahující
vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání
(§ 101c a násl. zákona o dani z přidané hodnoty).
Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky ve formátu a struktuře
zveřejněné správcem daně.

L. S.

Jitka Jarolímková
rada

