
Finanční úřad v Olomouci
Lazecká 22
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V Olomouci
dne

Elekt ronicky podepsáno
16. L2. 2010

Ing'  01dřích Buigel
vedoucí oddělení registrace a

evidence danÍ

Daňový subj ekt:

LAMMEL STAR s .  r .  o.
KOCOUROVEC 2
pŘÁsuvrce
783 56 DOLOPLAZY

Podle 5 33
a poplatků, Ve
daní' ' ) ,  jste u
od 11.06.2010 a

osVĚočENÍ
o registraci

odst.  12 a 13 zákona č.337/L992 Sb.,  o SPrávě daní
znění pozdějších předpisů (dáte jen , .zákon o správě
shora uvedeného správce daně zaregistrován s účinností
je Vám přÍděleno toto daňové identÍfÍkační číslo:

DIč: cz28625854

Současně se ukončuje platnost Osvědčení o regÍstrací
čj '  l6L832/101379900800635 ze dne 11.06.2010.

Podte 5 94 odst.  18 zákona č. 235/2004 sb.,  o dani z př idané hodnoty,
ve znění pozděj ších předpisů j ste

ptátcem daně z přidané hodnoty
s účinností od 01.01'2011

0důvodnění:
Toto Osvědčení o registracÍ se vydává podle ustanovení s 33 odst.  12
zákona o správě danÍ na základě př ihtášky k regÍstrací k dani z př idané
hodnoty, podané na FÍnančním úřadě v Olomouci ,  pod čj. 10/273165 dne
15. 12. 2010.

Daňové ident i fÍkační číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace
se správcem daně a v datších případech, pokud tak stanoví zvláštní zákon
(5 ss odst.12 zákona o správě daní). Př i  všech platbách, poukazovaných
správcí daně, použij  te j  ako va r iabitní symbot kmenovou část DIČ
(tj .  číslo za kódem CZ).

Veškeré změny údajů, týkající se Vaší regÍstrace, jste povinen oznámít
shora uvedenému správci  daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (s 33 odst.7
zákona o správě daní).
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Prot i  tqmuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů ode dne, který
násteduje po jeho doručení, písemně nebo ústně do protokolu u shora
uvedeného správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek (5 +g zákona
o správě daní ).
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