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RADON STAV

s.r.o.

Na Rejdě 116
362 6I SADOV

osvĚpčENÍ
o regístraci

Podle S 33 odst. 12 a 13 zákona č.337/:-992 Sb., o Správě daní
a poplatků, Ve z'nění ncllzděi ěír.'h nřcr]ni qťr (dÁ1 a i an || zÁVan ^ cnrÁrrě
r]aní'|) iste ri shora uvedeného správce daně zaregístrován s účinností
od 02.08.2010 a je Vám přiděleno toto daňové ídent.ifíkační číslo:
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s 94 odst. 18 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
Ve znění pozděj ších předpisů j ste
plátcem daně z přidané hodrroty
s účinnostíod 03.08.2010

Daňové ident,ífikační číslo musíte uvádět ve všech případech komuníkace
se snrárrr-em r]aně a v dalších nřínar]er'h vnokud t'ak stanoví zvláštní zákon
(s 33 odst.12 zákona o správě daní). Při všech platbách/ poukazovaných
správcí daně, použíjte j ako variabiIní syrnbo} kmenovou část DIč

(Lj. číslo za kódem

CZ)

.

Veškeré změny údajů, týkající se Vaší registrace, jste povínen oznámít
shora uvedenému spráVcí daně do 15 dnů ode dne, kdy nast'aly (s 33 odst.7
zákona o správě daní).
POL1Cena:

Proti

tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů ode dne, kLerý
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